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Alman Memurları Bilinmez Bir Sebeple Türkler Aleyhinde Resmfnlı.I bize gl>ndcrirrıcnla 11l:te 
tabiatinlzl röyliyeblllri:ı:. Fakat bunun 
lfn ıri:.adcrllecck re.ııimlcr iyi ve tııbii 
pozda çıkmış elması laumdır. Tald 
mlltehaıısısımıs mütııl .. a ındo hat:ıya 

düşme,in. 

Mustafa be.q: 

Propaganda Yapm!ya Şiddetle Devam Ediyorlardı 
YAZAN: M. KAZIM 

uysaldır. Mu- , 

hfüae kolayca 

-3- 1 
Sabahleyin erkenden so• 

kağa çıktım. Konsoloshanemize 
gittim. Yolda başlarında sarıklı 
Uç beş kişi bulunan bir güruh 
ile karşılaştım. 

- Ne var ne oluyor? de
dim. 

- Türk konsoloshanesi aley· 
hinde nümayiş, cevabını ver
diler· 

Fakat bana yan bakan bile 
olmadı. Konsoloshanemize bila
arıza vardım. Konsolosumuz 
Refik ve muhafız millizim 
izzet Beylerdi. Sordum, anlat· 
blar. 

- Nümayiş Kermanşah hal
kmın hissiyabna terceman ola
maz, munhasıran Almanlar 
tarnfındau tertip edilmiştir, de
diler. 

Hayret eltim: Bu bitaraf 
memlekette iki müttefikten 
biri diğeri aleyhine bir düşman 
gibi çalışıyordu. 

Konsoloshanemizde mevJevf 
(Abdürrap) Efendi isminde bir 
Eat ile tanıştım. Bu zat vazi
yete v§.kıf görünUyordu. 

Kermanşah sokaklarında Tür
kiye aleyhine yapılan nUmayiş
lerden bahis açıldığı zaman 
o da umumi fikre iştirak etti: 

-
11Ve bütun bunlar mun-

hnsıran Almanlar taraflndan 
tertip edilmektedir, dedi. Yal
nız Keraıanşahta değil, fakat 

bütün İran toprağında Alman· 
lar tarafından Türkiye aleyhine 
şiddci:li propaganda yapılmak
tadır.,, 

Muharebenin en şiddetli bir 
devrinde iki müttefikten biri
nin diğeri aleyhine çalışması 
ihtimalini bir türlü aklım almı
yordu. 

Fakat Abdürrap Efendi 
fikrinde ısrar etti. 

- "Bu şerait dahilinde ge
rek sizin ve gerek Hintlilerin 
Almanlarla birlikte i{İtmeniz 
doğru değildir. 

Fakat biz ordudan emir 
almışbk, her ne babasına olur-

.. olsun aldığımız emri yapa
caktık. Binaenaleyh kafileden 
ayrılmayı münaka9a etmek 
bile caiz değil. 

Maamafih Türk Konsolosba
ncainden aynlıp ta Alman kon
aoloshanesine geldiğim zaman 
Alman konsoloıu (Kont Ka
yiçe)ye kelime seçmede ihtiya· 

lrana girer girmez kum çöllerinde kervanimız perişan oldu. Hayvanlarımız bir tarafa 
dağıldı. Biribirimizl bulup toplagıncag• kadar sabahı bulduk. 

Tablatlerbl anbmak l' ıcrc bl•c 
resim gönderen karll •rimh: hakkındn 

mlitehns11111mızın mühlcaıını nşıığıkı 
satırlarda okuyabilı.r .nlz: 

* Os:mon bey: Girgin ve 
mücadelecidir. 
Aculdür. Sert 
muameleye mu
kabele eder, 
hazimkar de

ğildir. Şakayı, 
alayı ve ha
zır cevaplığı 

ıever. Eğlen· 

* 
ceyi ihmal •t· 
me:z. 

Mehmet bey: Sakin ve 
çe kin gen dir 

ta riayet ederek Türkiye aley- ' görünce çağırdı, gittim: kayalıklara dayanmıı küçOk 
hinde uyanan cereyanın önüne - KAzım Bey, dedi. Hint b!r .. köye .. g?tilrdü. ..Geceyi 
geçilmesi lazım geldiğini, aksi prensi Kemarsahip hastalandı. bır .kor evınmın damı . ustünde 

takdirde vaziyetin atide Al- İyileşinceye kadar Bereketullah geçırdık. ( Mabadi yarma) •istemez. 
manya f~n de funa olabile- Ehndi veDok~r(Beker) ile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uysallığa vo 

ka rar la rın da 

tereddllde mü

temayildir. in
tizam kuyud&
tını ihmal eder. 

Kendini fazla 

takyit etmek 

ceğini söyledim. birlikte burada kalması zaru· "SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

• 

intibak eder. 

Şakayı ve ala

yı ihmal et

mez. Rikkati 

kolaylıkla tah· 

rik edilebi!ir. 
Jt-

Aziz Sami bel/: Sakin ,e 

Şefik Haşim beg: Zeki ,e 
intizamperver" 
dir. İşlerini dil<" 
kat ve ihtiyat
la görmek i:I" 
ter. Hissi ille~· 
zu!arma ve be· 
dii hadiselere 

15.kayıt kntnınZı Alman konsolosu Almanya- ridir. Bu mfiddet zarfında ben 
nın Şnrka gönderdiği bütün Tahrana gideceğim. Size ge· 
memurlar gibi çok mağrur bir lince burada kalmanız lilzum
adamdı. Genç bir zabitin tav· suzdur. Yarın sabah Doktor 
siyelerine ehemmiyet verdiğini (Rör) ile birlikte ( Sultana bat) 

2 ıra a I' faaliyetini nıad-
) 1 di sahaya hıı5" 
1 retmeyip naY11

" 

zannetmem. 

Parasızhk Devam Ediyor 
Ben Kermanşabta maddi 

vaziyetimi az çok düzeltebile
ceğimi zannediyor ve bu husus
ta da (Baha) Beyden kayma· 
kam Muhittin Bey namına 
aldığım mektuba göveniyor
dum. F aknt kaymakam Muhittin 
Bey hastalanmış, Bağdada git
mişti. Mektubumu kendisine 
veremedim, bittabi para işini de 
halledemedim. Bu itibarla 
seyahatin atisi hakkında mera· 
kım artb. Diğr taraftan lranda 
umumi vaziyete bakıyor, bu 
şerait içinde Rauf Bey heyeti
nin de Efganiıtana gideml· 
yecegme kanaat getiriyor-
dum. Şimdiden kaydede-
yim ki bu heyetin b6yle az ve 
gayri muntazam bir kuvvet ile 
derhal yola çıkmamit olması 
kendisi için çok bayırlı olmuştur. 

Tekrar yola çıkıyoruz 
Mayısın 31 inci gUnü şehben

derhanemize gitmiştim. Avdet 
ederken sokakta Fon (Hentik) e 
rast geldim. At üstünde mağ-
rur, birisile konuıuyordu. Beni 

üzerinden Efganistan istikame· 
tine hareket edersiniz. ileride 
buluşuruz. Şimdilik Allaha ıs· 

marladık. \ 
Alman benim sual sormama 

vakit bırakmadan uzaklaştı. 

- Haniya Efganistana gi· 
demiyecektik. Haniya tehlilf e 

vardı ? Haniya bizi 6ldürebi· 
lirlerdi? 

Demek ki bntnn bu ihti
maller zail olmuştu. Çok iyi, 
fakat nasıl, ne tekilde ? Bunu 

ben de bilmeliydim. Bu sual
lerin cevapları benim İçin ha
yaU bir ehemmiyeti haizdi. 
Maamafih ihtimallerin llzerinde 

fula durmıyarak atımı nallat
mak ve bir cibinlik almak fibi 

ufak tefek aeyahat huırlıkla
nnı bitirdikten, bir tezkere 
ile de konaoloshaoemize Yeda 
ettikten sonra erteai sabah 
küçük kafilemizle yola çıktım. 

Haziranın ilk gUnll idi ve 
ııcak, susuz ve ıssız bir sahada 
seyahatimizin en mOşkUl kısmı 
başlamıftı. Bu ıeyahatin ilk 
günü, bizi (Biıon ) isminde 

ediy Dağı ıy z 
-----

Dünyayı Kimler 
INGILIZ VELIAHTI 

İdare Edivor it .. 

İngiliz Veliahtı, lngiliz ıi· 
yaseti lizerinde bilvasıta nn
fuzu olan bir adamdır. Bu 
genç veliaht lngiliz milleti 
nezdinde çok sevildiği için 

İngiliz Hüktlmeti ona karşı 
gösterilen bo teveccUhten 
daima istifade yollarına mil
racaat eder.Amele Hükumeti 

bile Dominyonlarla lngiltere 
araaındaki rabıtayı kuvvet• 
lendirmek için geçen aene 
ona mllstemlckelerde bir se• 
yahat yaptırdı • Bu aene de 

İngiliz ticaretinin inkişafını 
temin için konferanslar ver· 
dirdl ve Cenubi Amerikaya 
seyahat yapmaaını temin etti. Bu auretle lngHiı Veliahtı 
fngiliz siyaseti üzerinde böyUk bir rol oynamaktadu . 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

I c de }Cr •· ·::ttir. 
••••••• ·- •• 1 ••• 1 ••• 1 ' • 1 • 1 ••••••••• ,,. ... ,.,; 

t 932 Olimpiya~ı 
l 932 Olimpıyatiarı .30 Jıaıı

rnn cumartesi başhyacnk \'0 

14 ağustos pazar günü hitsftl 
' bulacaktır. i1 

( t 6) gün geceli gündiiıl. 
f 'ı" devam edecek olan spor 8:1' 

·ıc 
yeti (135) aUetin, cimnas·•·

1
' 

boks, giireş, esh ım, saııdll ' 
' beygir sporu, ko ... u, kır koştıStJ • 1 ,, 
ağırlık lrnldırma, ynt yarış 3 

• tet' atlı po!o, çayır h{.keyi, va 
1/8 

po1o, (50) metreden nışao 
1 

d. ~ ı· 'k ·· b kal:ıf ıger o ımpı musa a 
.. ihtiva etmektecli~ 

Tiyatro Ve Sinem~ 
ALKAZAR -- Serseri Kıra! 
ALEMDAR - ÖIJiiren adam 
A S R l - fnlil am Benimdir 
ARTiSTiK - Unutmıyan kadın 
ETUVAL - K dın arı:u'!u 
ELHAMRA - Bir tango lQtfert.., V-
EKLE .'t - Yun:ın Tiyııtrc> '"" 
FRANSIZ - Yunan Oı>aı-etl 
GLORY A - Son nlnol d• 
M A j 1 K - Top ateşleri altın 
MELEK - Gel evlenelim 
MILJJ - Aşk geceler! 
FERAH - Na\lit B. tem11IU 
OPERA - Eqkıya güzeli 
ŞlK -S~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::==~~;::~~~~~:::~~~~~~=:::=:-:ı--~:-=-=================================================~-== · ret ş 
• #W#SWW: tirmek için çok uğraştım f~kat 1 bir şey anlamadım aziz.im Z. otomobili niçin bize vermiyor- !ann kimisi burada ticB ~ 

1NG1LİZLER1 N YAK 1 N ŞARKTA V ıırar etti ve bahri istibba· Anlamadığım gibi, müdahale ıunuz? Buna mukabil Giritten besine geliyoru k:misi do .. ds 
b d dl 1. 3J1l•• 

rata enziyen bu kabil itlerle de etmek istemem, e . ne istifade görliyoruz? Gön- dan doğruya jero ıTU dııld 

S TE ıaLAA Ti uğraımamak iıtedl. Kcndisile - Müdahale etmenizi iste• derdiklerf raporları Ticaret S. N. O ya, bazısı da lınr?Jiyot· 
-.ıı••• mukabil casusluk ile kaçakçılık miyorum. Ancak ıu sırada oubesi ıUpUrUp atmıya bile karargahı umumiye bnJııas• 

meselelerini ayırd etmenin man- elimdeki az para ile derm• tenezzül etmiyor! Hep bunlar Fakat bize gelmiyor. S f<ııd• 
tıksızlığı hakkında onunla mn- çatma kurulan teıkilAtımdan sıkı bir surette teşriki mesai var. Sisamdıı Hodder, 

8 şerd' - Yazan: Makenzie -

Teşrinievvel syı içinde l. L. 
Myres kalimmos Atinaya 
geldi. Kendisi Adalar istihba· 
ratını idnre ediyor ve fakat 
ltalyanlarm Adalar denizindeki 
tavır ve hareketleri yüzünden 
Cenubi Anadoluya dair haber 
almak imk nsızlığından fena 
halde kızıyordu. Bundan maa
da tahsiıatsı.zlıktan da şikayet 
tdiyordu. V yi ikna edip ken
tlW için biru para almıya 
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aayret edeceğimi söyledim. 
Esasen Miyres te benim 

merbut bulunduğum teşkilatın 
malı idi. Fakat Adalar de-
nizinde çalıştığı için V 
onun aylığİm ticaret 
attaşeliği vasıtasile verdikten 
sonra hiçbir mes'uliyet kabul 
etmiyordu. 

Böyle Myreı gibi seyyar 
bazı azayı V nin merkez bU
ro&unun dairei şümulüne ge-

-

nakaıa etmek boştu. Ken· çok daha muntazam olan 0 edilmemesinden ileri geliyor, Chafy, Cezairi eıuıaa 
diıine dedim ki: teşkilatın malümat ve istih· dedim. Myres... kesti: 

- Azizim V, B i~ine ait 
hemen hemen biltUn tahsisatı 

ticaret şubesine kaptırmışsınız. 
Şimdi de buradaki C;E veç
hesini hakikaten ıslah ve tevsie 
çalıştığınız bir sırada elinizde 
bir para yok. Buna rağmen 

kaçakçılık şubesinin muavene
tini reddediyorsunuz. Olur şey 
değili,, 

- Ben bahri iıtihbarattao 

baratmdan istifade etmek fı· 
tiyorum, Mesela işlerimiz için 
behemehal bir otomobile ihti
yacımız olduğu halde, otomo· 
bilimiz yok. 

Halbuki Giritte :konsolos 
Rauvbinsin kullandığı ve her 
halde ticaret şubesine ait bh 

F ort otomobili var. Ve bunun 
parasını da siz verdiniz; mns
rafını da ıiz veriyorsunuz. O 

- Azizim Z bu mesele·" Ve burada ı6zUmll h · f(ı~-
71 ba rı l 

artık münakaşa etnıiyelim. Bah- - Teşkilatımızın de "'" 
ri istihbarat hakkında ben ka· ımna müdahale edeıneIJlı ıedit• 

b. ınese ı·r 
rarımı verdim ve kal'i<lir. Bu Sellese ait ır . iyİCJ1 ' 

Ben onun sözlerine ehem- Sizin de onunla 9rı:n zil tc ıı' 
Sc fl • o mi yet vermedim vo devam - Evet aroma, I' e::ldııl 

eltim : yapacağını bilmiyor. f ~Jıbllrııt 
- Bundan maada Midillide- nit tahsisatı yok. 6 b!'is1.1t• 

ki Hcatkeste - Smith var, de- hususunda da lıiitün. t:ı ti'"~: 
dim. Onun A veçhesinin elde d vcrıieıı f11e~ 
ettig· i netay~çten istifade edı'· sizin tarafımı an •n'kfif el 

ret şubesine arzı 1' .ı 
yorsunuz. Halbuki B veçhesi· d r) 

mecburiyetin e. ( Ari<••• v• nin netoyici dağılıyor. Rapor-
___._. ___ - -. . . 



~E: IST ANBUL NURÜO~AN1YE 'ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NESROLUNUR 

•• en uz 
~onPoSta)nınlstidasıM.Meclisinde 
~tkos Meselesi 1 Mühim Bir Suiistimal İddiası •• 
tkada Da Mü-
ere Edilecek 

kara, 30 (H.M) - (SON 
l'A) nın karileri namına 
oı meselesi hakkında 
le Millet Meclisine takdim 
. İstida muamele görmiye 
dı ve ( 281 ) numara ile 
haı encümenine havale 
i. 
.~cümen tetkikatını ikmal 
~ takdirde Mecliıln salı 
~ aktedeceği celseye ye

ktir. 
~alum olduğu ilzere salı 

ıt;ı aktedilccek celsede Nafıa 
e•i, Samsun meb'usu Etem 
Jll bu mesele hakkında 
tığu suale cevap verecektir. 
akat hab~r aldığıma göre 
~· meselesi, meclisten evvel 

lesi günü Fırkada dahi 
~~ere edilecektir. Şirketin 
Qtnde kuvvetli bir cereyan 
it', Karilerimiz nikbinlikle
lııuhafaza edebilirler. 

aba 
~tıgi 
0ktor? 
~"yetini Ortaya Atan 
·at isim Vermekten 

Çekiniyor 

~e "k~ t""" • ·· "ı· il şı uget et ıgını sog-
t '!len Zeki Cemal Beq 

~bba Muhadenet Cemiye• 
~illa günkü içtimaında 
~ Zeki Cemal Bey bir 
l ~erdi. Bunda, refikasmın 
1~• sırasında davet ettiği 
llr bir doktorun gelmedi· 
hatta randevuyu kabul 

b~ttnediğine dair telefonla 
~ ilber vermediğini söylU· 
~· 
'v"ını 2 inci sayfamızda) 

Bir Hakimle Bir Katip 
Mahkemeye Verildiler 

Haber aldığımıza gire bir 1 
bAkimle bir mahkeme kltibl 
hakkında kanuni takibat ya· 
pılmasına karar verilmiştir. 

Hadiıenin sebepleri ve H&· 

ıı ıudur: 

Filluryada (Filariyum) ismin· 
deki plaj ve otel hakkında 
geçen sene lıtaııbul Birinci 
Hukuk Mahkemesinde bir dava 
açılmış ve muhakeme esnasında 
plaj ıahiplerinin vekilligini 
avukat Mustafa Hayri Bey 
deruhde etmiştir. Dava bir 
ml\ddet ilerledikten ıonra 

mahkeme, plAjla otelin ayni 
mahkemenin başkAtibi Macit 
B. tarafından (yeddi emin) sıfa· 
tile idare olunmasına karar 
vermlıtir. 

Fakat avukat Mustafa Hayri 
Bey 1ıeçen1erde Adliye Vekl· 
letine mUracaatte bulunarak bu 
yüzden ( 20 ) bin liranın sui· 
istimal edildiğini ileri ıUrmilı 
ve karan veren hlkimle (yeddi 
emin ) Macit Bey liakkında 
kanunt takibat yapılmasım 
istemiştir. 

lddif!gı ileri süren aflukat 
Mıuta/a Hayri Be11 

Verilen malumata göre Ad
llye V ekAleti bu tikAyete ait 
doıyeyl İzmit Asliye mahkeme
ıine g3ndermiş, orası da hlkim 
Mithat Beyle baıkitip Macit 
Beyler hakkında llizumu muha
keme karı vermiştir. V ckllet, 
lzmit mahkemeainin bu kararını 
tasdik ederek evrakı lıtanbul 
Müddeiumumisine göndermiştir. 

Şehrimiı Ağır ceza mahke
mesi 2 haziranda bu mühim 
davaya başlıyacaktır. 

Tütün İnhisarında Tensikat •• 

Behçet Bey Yeni Ta
lima t Gönderdi 

Üç Şubenin İl~ası Söy~eniliyor 
Buraya gelen haberlere göre, 

elyevm Ankarada bulunan Tü-
1 tiiıı inhisarı Umum MildUrü 

Behçet B. orada idarenin 
931 bütçesi hakkında Maliye 
VekAleti ile temasta bulun· 
maktadır. Bununla bereber biz 
öğrendik ki Behçet B. Tütün 
İnhisarında yapılacak tensikat 
hakkında buraya yeni talimat 
göndermiıtir. Dün bu hususta 
daha fazla malumat almak 
iatcdik. Fakat mllracaat etti· 
timiz salahiyet aahibi Amirlerı 
ııkı bir ketumiyet muhafaza 
ettiler ve 0 mahremdir,, dediler. 

Yalnız şunları anladık: 
Merkez teşkilAtında bllyük 

deği iklik olmıyacak, küçük 
dereceli bir kııım fazla me
murlar açığa çıkarılacak ve 
ayrıca (A) kısmında da Uç 
şube lağvedilecektir. 

Fakat tebeddülAtın asıl 
şekli Behçet B. şehrimize gel· 
diği znman belli olacaktır. 

Maaş mesel~ine gelince, 
idarede yeni blltçe ile birlikte 
Barem kanununun tatbik edfl .. 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

i'iitiinelnlılsarı Umum Mildürii 
Bt1hçet B"g 

~İy•~ bazı deiitlklikler olaca~ 
2ı siSylenmektedir. Bundan 
başka idarenin merkez ve tat· 
ra teıkil tında tensika tlbi 
tutulacak memurlar araaında 
htıyUk memurlar da bulunacağı 
anlatılmaktadır. 

[Memur kadrolan hakk1ada Aakaradan 

r ' Paris Matbuab 
Ne Diyor? 
Parla, 30 (Hususi) -

Fransız gazeteleri Anka· 
rada Düyunu Umumiye 
Murahhaı)an ile TOrk 
Hükumeti tarafından neı· 
redilen milıterek teblij 
hakkında geniş tefsirde 
bulunmaktan ihtiraz et
mektedirler. Anlaşılan 
Dilyunu Umumiye idare 
Meclisi Murahhaslannm 
telgrafla gönderdikleri 
maliimab kat'ı bir hattı 
hareket ittihazına kAfi 
bulmamışlardır. Mufaasal 
raporlarla şifahi izahatı 

beklemektedirler. Maama• 
fıh meclisin bundan ıonra 
bile kat'i karar ittihazına 
salahiyetini kAfi görme
mesi, umumi bir içtima 
aktine lüzum görmeıl 

çok muhtemeldir. 

Halil Bey 
Halk Fırkasının Nam
zetlerine Rey Verilme
mesini Tavsiye Ediyor 
Aydın, 30 (H. M.) - lKmir 

mtıstakil meb'usu Halil Bey 
Milastan Ankaraya gitmek 
üzere buraya geldi. Görlitttlm; 
dedi ki: 

"- Münhal meb'usluklara 
sebatkar ve firkaya girmemit 
kimselerin seçilmesi hayırlıdır. 
Bilyiık yağmur yollan iıtili 
etmiş, birçok yerlerde köprii 
yok, bin mUşkülAtla geçtik. 
Tarik vergisini yalnız yola 
sarfetmell yüzde yirmisini mu
basebei hususiyenin almaaı 

1 doğru değildir.,, 

Üç Haydut 
Kadirlide Bir Köylüyü 
Kurşunla Öldürdüler 

Kozan, (Hususi) - Kadirli 
kazasının Çankaza köyünden 
Çapar Hasan oğlu Hilst.yinin 
çadın Gök Osman, Y oıcu 
Mehmedin kardeşi Abdullah 
ve Molla Hacı ismindeki Uç 
haydut tarafından basılmıt ve 
Hüseyin kurşunla öldUrUlmUı
tür. Şerirler takip ediliyorlar. 

Emniyeti Umumiyeda 
Ankara, (Hususi) - Emniyet 

lılcri Umum Müdürlüğü Üçün
cü Şube Müdürü Emin Zeki 
B. Vekalet emrine almmııtır. 

İktısadi Buhran 
Yazan: Musolini 

ltalya Başvekili 

Yarın Okuyacaksımz 

1 

ii~afat Alacak 
~aıuı Gaziler 
~lt~"adan bildirilen li•· 
~ •agfamızdadır. Bu takdirde derecelerin ta· 

ykıl ııruıada bi~ intizar edJI· selea aoa maltmat Jlb&ol •aJfaaııdadır] .__ ________ ..... _ __,
1 

Reaal keamek latemly•• 
karilere ko)ayhk o)m.ak 
U•ere bir de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
keılp uklamak ta klfldlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 20 

BETHLEN 

l. __ B_ug_ü_n_ü_n __ M_e_s_e_le_l_e_r_in_d_e_n __ ı 
Gençlerimizi Yetiştiren 

Ecnebi Müesseseler 

Genç Hıristiganlar Cemigetinin lstanbaldald lfterkezi 
• lisan 

Türk Ocaklarf kapandıktan 
ıonra TOrk gençlerinin toplan· 
ma, eğlenme ve öğrenme ihti .. 
yaçlarını tatmin eden bir te
şekkill kaldı: Genç Hıriıtiyan· 
lar Cemiyeti. 

Bilhassa lıtanbulda tahsil 
çağında bulunan gençlerimiıin 
çoğu, bu müesseıelere devam 
etmektedir. İstanbuldaki Genç 
Hıriıtiyımlar Cemiyetinin iki 
binden fada azası vardır. Bu 
azanın hepıi Tnrk tebeası ve 

dersanesi 
çoğu doğrudan dotruya Türk 
çocuğudur. 

Tnrk çocuklannı bu mDea• 
ıeıeye çeken ve bağlıyan ae• 
hepleri, bu mlieıseaelerin faa• 
liyet tarzında ve onlara ıös· 
terdiği kolaylıklarda aramalıdır. 

Genç Hıriıtiyanlar Cemiye• 
tinin biri Beyoğlunda Ameri· 
kan sef aretaneıi yanında, di· 
teri latanbulda Ayuofya civa• 
nnda iki merkezi vardır. 

( Devamı 3 Oncü sayfada ) 

Ticaret Aleminde 

\ 

,$ ıılPt i' 
- f e c.;ı, maşallah... Yeni 

gidiyor demek? 
- Evet, mağuamın terki 

daktilo tuttum. 

bir daktilo mu aldın? İşier iyi 

ticaret ettiilni tamim için bir 

• 
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[ Halkın Sesi J D A B 1 L B A B 1 B L 1 B 1 Günün Tarihi 
Kadın Hakimler .. E-vk_a_if ___ ..,.. ____ k_i __ A_h_ş_a_p __ E_v_e .. IS_o_n-

24
----• Teşkilatı Esasiye 

Ve Halkın Fikri , , D. .. cw 7 b K a n un un da 
Birkaç. •Y evvel üç Hu· ve ını Kundak Soktular ıJaatte LJQ ıta T d 1 ,.. t 
kuk mezunu Hanım ilk JI 6. •• I 1 T k I l a j 8 
d-fa olarak bikimli""e ta- ıvıuesseseıer va a arı b r ,eoe 

"' 
8 

Hükumet bütçenin e uaıe· 
7in edildiler. DGn de An- Mu·•ftu .. lu··k Teşkila"'h lçı·n fk• S h M T ıubatta Millet Meclisin• Jdr turıd 
kara muhabirJmtı: attı Sonra Ateş Verdiler, Alevler Büyük Bir Tehlike ı a ~~ e~ur ~tul- ıınin daha faydalı 0 • 0 11~ 
Hukukçu Hanıma daha Yeni Bir Kadro B T du Bır Mutecavız mecllı riyasetin• bildirıD~l~urıU-
yeni vazife verHditini Halini Aldığı Sırada ir esadüf Eseri Olarak y k El v d. rHen cevapta bütçenin il eıiııİP 
bild. d' Tesbı·t Edı·11·yor y S .. d .. .. l d .. a ayı e er ı untde mecuıe ıandebr nıuo içıs 

ır ı. n o n u r u u daha iyi olaca.l!rı ve un u .. ıııt H 1 dal t - a n g 1 
Ömer ve Galı"p ı·smın· de ı·ki 6 k un " anım arımızın a e Diyanet işlerine merbut de Tetkilatı Esaılye aÜ iştir· 

tevzii için mahkeme kür- 1 Belediye Temizlik Lteri MUdilr Muavini Mithat Beyı·n evi adam kendilerine ıivil polis tadlli lazım geldiği bidlr ııı 
l bulunan ve stanbulda ç""1·-an " t ıülcrinde yer alma11 naıı cuq - d d memuru ıiisu vermiıler Sü- Haremden ş·ıkAye 

1 
Etyemezdedir. Bunun birkaç ev olesin e e Şehir Mecliai aza- u • telakki edilmektedir? Bu dini müesseseler mildllrlllğil reyya Ef. namında birinin d rtıfer 

huıuata halkın mütalea- lağvedilmiş, memurları, bir ıından lhaan Beyin evi vardır. üzerini ararlarken tutulmuşlardır. Tıp FakDlteai mO ~r ı ueti 
larını yazıyoruz: müdür ve bir mOmmeyyiz Haber aldığımıza göre, Mithat H İhaan Beylerin evlerine * haremden zarar gördükle~Wıoıet• 

Nuri e. ErcnklS7 l•ta.lyon caddeııl 17 Haçik isminde bir sabıkalı, ıOrmektedlrler. Bnnu b Se,.. 
_ Biz Garplılaşmıya ve müstesna olmak ibere, Evkafa cuma gecesi ıababa karşı kundak konulmuştur. Konulan kun· Taksimdeki (Ben Amar) ıir· bildirmek için Akıl Muh~rŞad'" 

devredHmiatir. ver KimU, Ziya Nuri a ıcı· 
Garp medeniyetinin iyi kısım- ., dak ıu tekilde yapılmışbr: kinden bir sandalye çalarak mürekkep bir heyet dön J\Jlv•· 
lannı kopye etmiye azmettik. Fakat henilz Evkaf biltçesi iki evin de sokak kapılarının eşiklerinin Uz.erine yanmıar kaçmakta iken tutulmuştur. ray• ırltmtıtlr. Ayni terenleıtaıll 
Garp medeniyetinin kapısında yapılmadim i.:-in bu memur- B 1 · kt J b rülfünun Emini Muammer 

a· .,. okka kadar kömür konulmuş, kömürlerin arasına paçavralar unun a sır e yapı an ırsız-
bulunduğumuz halde şimdiye Jarın vaziyetleri tavazzuh etme- Jıklarm adedi dördü buluyor. Bey de hareket etmiştir. 
kadar tarihi ve içtimai birçok miştir. tıkııbnlmış ve llzerlerine de gaz dökülerek ateşlenmiştir. -. Mümessiller Avrupada 
engeller bizi bu medeniyet lııa olunan dinl mfteueae- . T hl'k K. Y t ? Ortaköyde, sabıkalı Sn- . 1 r ııı• 
sarayına sokmadı. Çok geri Buyuk Bır e 1 e ım ap 1 Jeyman, Cahide isminde genç Düyunu Umumiye daın \(llw 

ler mlldUrlu;o.nntın yerine Ev- 1 bir Hanım kıza sarkınblık et- meısilleri dün Avrupaya ıı k ıd k K b tt·-· · · t ı.ıı.u 5 "' Evlerin lkiıi de a'--ap ve ı - Bunun herine ev balkı ı i a 1 
-. ay e ıgımızı ·e an kafta bir Mebani MUdllrlll~" ~ kil ' dli ·ı :Mı erd r. • 

etmek için erkekli, kadınlı ıs.. gortuızdır. Kundaklar o ıe • •yanıp aşağıya koımuflar, ko- mlf, 8 yeye v*erı m..,"r. F·ııı·m Yangını faciası 
h. d d al - ibdaı edllmeıi, Fakat bu mll- d l tiril '·tir ki t fa• ıç urma an Ç ışacagız. e yer eş m._, a eş _.- Yalarla ıu getirip ateşi ıöndtlr• Şitll Palasta avukat Cedet bY111 
Dört kı:ıımı:ıın hAl<im olmasını dOrlUttın Ankarada çalııması, laJa,tığı zaman kapının kaıa mn,ıerdlr. Beyin dairesinden yangın çık- Geçenlerde Galatada ~~ııifeO 

k i . b ld İ k l U latanbulda da bir kltiple bir denı'len çer,..evesl dört tarafın- il d 1 il '·" ba.nında filimlerin iştiali yu yırı· ~o yı u um. nce a p Y mış, ıun ürll m , .. ur. çıkan ve birkaç zavalhnıP dav•· 
bu mablüklar adalet işlerini murakıp ve bir mtlmeyyizden dan yanmıya başlıyacak, son- İhsan Beyin evindeki lmn- lf- masUe neticelenen yangın ,ıııfı 
daha tofakatle idare edebilirler. ibaret bir bOroıu bulunmaaı ra da yangın bütUn eve sirayet dak ta yine bu ıekilde bir te- Hatan isminde bir beJalı, 11na dün ağır cezada başla~cfef· 

* muhtemeldir. ederek kurtanlmak ihtimalleri· ıadtif eseri olarak g6rUlmtı,, amele Reşitten haraç istemiş, maznun Yorgi ve Emil kil şlıJı 
Alımtıt B. (Sultan hamamı 38) ktı vermeyince iki el tabanca at- lerle Yani isticvap olurt(ll'llt•tlk 
- Ben memlekette henflz MnftUJilk teıkiJAtı da bir ni bile ortadan kaldıraca r. Ye ıöndllrUlmOı ve derhal po- mıı, kurşunlar isabet etmemiı. muhakeme şahit celbi için 

ki b 1 d Mnftn bir m"mevviw ikl Sabaha kar•ı ıaat altıda lis• haber verı·lmı·ıtir. B n. • hl " ıl edtlmiıtir. erke er için it u unma ıimı, u, u ,, ı - ve " .. unun uzenne çagma sar a- tT 
bir,.ok • .nkıek tah.ıilli gen~le- kAtipten ibaret olacaktır. Mithat Beyin hizmetçisi üst b rak birkaç yerinden yarala- Nuri Beyin Ka 11 J 

7 
,.. kattan A!iag"ı inmı·ş, gazete almak Pollı iki gllnden eri meç- br R ı'di azı· eti· ağırcadır f'JıJ' rin açıkta kaldığını görür en ı ...,. mif · eş n v Y • . Sabık Musul meb'uıo t::"JS!lı> 

kadınlanmızı evden ve ocak- Kuyuda ntihar için sokak kapısını açmış fakat hul kundakçılan aramaktadır. K.. 1 T hı· t Beyi öldüren Arnavut Hacı JuJ'. 
tan ayırmayı muvafık bulmam. eşiğin albndan alev fışkırdığım Fakat henüz hiçbir ip ucu el- oy ere e ıga dGn AA-ır cezada f•ticvap : ,,,,. 

Memlekete bol para girmeli, Üsku .. darda Bı·r Mütekaı•t g&rl\nce bağırmıya haılamışbr. _de edememiştir. muf, Nuri Beyin katili olnı:·~eriı> 
Yarından Atlı Sonra ıddta etmı,, muhakeme, ıa 1 ilJJ' 

erkekler terfih edilmeli, eğer C Kı d h f S h f ' V 1 T k • Ed. dfnlenflme•i için başka bir 1 
erkeklerimiz umumi itlere klfi anına y ı Mu a ız GUcUnUn eya a ı apurcu ar e zıp . •.yor Mübaşirlerle yapılacak bırakılmıtbr. 
l elmeue o vakit hanımları· O knd d -l h d 'k ı Ankara Muhafız Gücü spor· Tüccarların lbtiklr ıddulla- k da • ar a mra or a IS • e Devlet Ban asm 
mıı:dan istifadeye bakmalı. caddesinde M No. da oturan culanndan yarın 21 ath garp, ' nna kartı vapurcular ıon iti- Yarından itibaren köylere ectJ•I 
Ben bunu ılmdilik ına uyanm. mlttekait Hamdi B. dtin gece ı 2 biıikletçi de şark hududu· ' ı , l!ftan ıonra fiatlann uttml· Adliye tebligatı Jandarmalar Devlat Banka•ı idare 'i c•lıl 

k dJ i 1 ku ak i ti b h k kl dı vaııtasile yapılmıyacakbr. Don için ıab günü intihap yap• ftel• Sabiha H. ( Cinci meydanı GUıır3"" en 1 D yuya atar D • na İr seya ata çı aca ar r.. } madıfını söylüyorlar. rtya1ete Devlet Şüraıı SslJılı: 
... •okak 36 > har etmiştir. Adliye Encümeni toplanarak Nusrat B. •eçilecektir. saıı· 

- Hanım hemşirelerimizin VillyeUerin ldaresi Esat Bey Geldi onar lira maaıb atlı mnbaıir- Trabİon meb'uıu Şefik, •N11,,,tı 
'bu muvaffakıyeti kadınlık gu- Hangı· Doktor ?I Vilayetlerin idaresi için ye- Bir hafta evvel Ankaraya Uk için müracaat edenlerin kaıı ımlr ıuhe•i müdürü ubı11,t 
rurumum okşuyor. Muhtar ln- ui hazırlanan kanunda valilere giden Dint Ml\easeseler Mtıdn- lmtihanlannı yapmııbr. lmU- Ziraat Bankaıı lıtanbul 'ecli'1 

tihabmda Konyada idim. Şal- (Bat tarafı 1 
lnci ıayfada ) birçok ıalabiyetler verilmek- rü Esat Bey dnn buraya dön- bana (48) qi girmiştir. Bun- İd::~ril a~aİ;k~ar!:?ler:çı::,eı•tl 

h k · ı k dı ı Biz, hayretle telAkki ettiği.-var ve ôy ü a n ann san- tedir. müştür. lann imtihan klğıtlan dfin ve muhtemeldir. t 
d k b d k• ( f mfz bu hldise karfllJDda bu b Vi1AY8 

1 8f1D a ı te Aş anm ve ugtln tabableyin tetkik edile- sı·nemaoılar Ve D i .1 meıhur doktor Beyin kim ol- .,. 
intihaba karşı uyanıklık ve dac7unu bizzat tikayet,.inin ag· _ • rek (15) mObaşiı- aeçilmiftir. • 

1 1 11 ıısıı•"df 
alikadarlıklarını gördilgu-.. m za- 6 

Y BU ADAM KiM? Bu mUbqirler yanndan itiba- :>inemacıı ar• va ·dd tıeıı ' ıından öğrenmek istedik ve ara1ındakl ihtilaf şı e te•te 
man bizde de kadının herşey Zeki Cemal Beye mll.racaat ' ren vazifelerine bqlıyacak- Sinemacılar Fuh Beyi pr:ıeıJll 
olabileceği kanaatini hasıl et· ettik, fakat tikAyetçi, bütnn SON POSTA'da her gün h"erkeıçe tanınmış, meşhur btr adama lardır. ettiler ve ıon taliınatD11 r•f" 

An d alt On .ual V. on cevap bulacakıımz. Her auale verilen cevap d tiril l l 1 d Anka •' ml~tim. a oluda köyleri lırarlanmıza rag" men isim ver- k d k eA"t~ mes f n c be1 
... ıiıin için bir meçhulü halledecek ve on cevabı o u u tan ıonra 1 I I H K l"I" ö k il bir idare eden kadın muhtarı ..... _ mekten çekı'ndı'. b• C A &nimin 8 1 1 A° n erme ı;ere ..ı • meçhul adamı bulacaksınız. Eğer bulamauanız yaran ız ılı:e bu a ıeçtiler. l\I 

mız bile vardır. Fakat bu ka- Yalmz ıunlan söyledi: adamın kim olduğunu ıöyliyeceğiz. Fakat bulmıya g-ayret ediniz, Perşembe _günll refikuı Bursa _ Mudanya Ha bA. 
dan klfi değil. Kadın1anmız "- Bu zat memleketin ytik- çok eğleneceksiniz. (Bu eğlencemi:ıin piyangomuzJa ~l&kuı yoktur; muallim İclll Hanımı tabanca ...-

k l k t d ğ h b. maksadımız karilerimiı:i düşündilrerek ej'lendirmektir. B u d b tt,ıoıtl ,,, 
için bir merhale daha var; ae 0 ara anı 1 1 meş ur ır ile 6ld0ren ve kendi gtrtlağııu ursa - •tıı:u anya • JıoJI' 
meb'ualuk: yakında bu da dahiliye mütehaasısıdır. Sunu 1 _ Erkek mi? 1 - Evet. da ugtura ile kesen Gtlziı kumet ta.._findaQ aabn •u,ıııd' 

da s6yliyeyim ki doktorlann 2 _ Türk mü? 2 _ Evet. ~na dait dh MtUet Mec: ııat-' 
olacaktır. .. mesleğe ilk intisaplarında na- 3 - Saır.- mı? 3 - Evet. San'atler Akademisi Mü<Ji.r bl.11 m4nıliatalardan •oor• 

S r-tıac1ık mn•ları lizerı'ne ettı'klen' ye- • Muavini Şevket Bey din yat- venlmltlfr. 
Cemil Bey ( ultılnahmet - apı ...... 4 - Kaç yaşında? 4 - Otuzu biraı w•tkln. h d M dd 1 Ah. o· 111 

No. 12) minden ayrılmamalan llzımdır." S - Ne it yapar? 5 - Sporcu. tığı aatane en ö eiuınu• Ul 1 iV& rıı-" 
- Tilrklln tarihinde kadın- Diğer taraftan haber aldı- 6 _ Uzun boylu mu? 6 _ Orta. liie ietlrilmlı ve latklvap Ulı1 daimi ukeoı gıab1':ıolısl 

lann mühim rolü vardır. HA- ğımıt:a göre bu tikAyet dok- 1 _ Futbolcü mü? 1 _ Evet. edildikten ıonra tevkiflıaneye T•k aıalıifın• Darnlftln;::. ;dl)' 
kimlik, askerlik, başbuğluk, torlar arasında yeni bir dedi- 8 _ lıımi ne ile başlar? 8 _ N. harfile. nakledilmiıtlr. CftrDm .. YUID• M\la111mer "Ratit Bey ta 
hatta hüku·· mdarlık eden ve k d kl. d 1 l · b"I d l ' il mi_.'ir o u fe ın e a ev enmı9, ı - 9 _ Nesi ile meşhurdur? 9 - Aılanhğıle. an Hyı an taiO&ncaı e uıtura ır • 1 ~ 
muvaffak olan kadınları- ha&1a küçük doktor .. bllyük lO _ iyi oynar mı? ıo - Çok ıüzel. da bir torba içinde mültlirlD Pul SahlekAr iyi d•"" 
mır. az değildir. Kadınlarımı~ doktor meıeleıinlo tekrar k 8 lk u L- kr kull•11 et' 

k 1 b ol ( Oilnkil adam Mitat Paşa idi. Buıri1akün6 de 1•rın olara et tat pona mer_,.. S.kl pulları te ar peft J' zın hl im oluşu iyi bir iştir. can anmasın• ae ep muştur. ılSyliyeceır.iz, ) M dd uu. lan ld(lia olunan Ankar•b.a1'1P.,o 
Muvaffakıyet • kendilerinin or- Aynca ebbba odaaı da hl- • zinden U eumumu._e gön- darhtındau ikl ~uıur 

tağı olıun. dise ile allkadar olmuştur. derllmlttir. tahkikat yapJlmalrtadır. 

• 
ı~n ~sfu~mR~~ll_R_z_~_i_y_e_sı_·:~~~~~~-R_a_z_a_r~O_l_a~R_a_s_a_n~B_.~~-e~C_a_m~b_az~D_e_y_n_e_k_l~d' 

l : ismet Paıa - Hasan Bey 1 
bu değneklere naııl biniyorlar, ben 

• 

Çocuklar 1 2 : Haıan B. - Dur bakayım ?.. Ha... I a: İsmet Paşa 
bir tUrlU Ha... Ayol bunun varidat tarafı kııa da ondan 1 nf tarafından lıeettm 

Ma.raf tarafıni blru: ket. rum, neden acaba ? 

Hasan Bey... Mas
am.ma yine binemlyo· 



t lfazıran SON POSTA Sayfa 3 

,..,, Hergün " Son Postanın Resimli Makalesi Çok 
• 

Gezen 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
mistir. 

Çok Bilir ,,._ l ı Sözün Kısası 
""-::::'.:=::::::::::'.::::~~'"'"'."::--------~=----~-----~-----------~----..=---_-T-_;-~-..=---~----_-_-_::-_-_::-~-~~-:::--::::--:=:=-::-:=- Ne 

"""""=== -====---
,' Şarkta Maarif 
'1ektep Ve Tal ebe Ade
di Günden Güne Arhyor 

Dıyanbekir, (Hususi) - Bu 
lı1ayet rnmtakasındn gerek 
talebe, gerekse mektep ade
dinde geçen seneye nazaran 
faıtalık vardır. Vilayet mer
keıile kazalarda mektep adedi 
(22) ve talebe adedi de (2100} 
Cl&r. Yeniden birkaç ilkmektep 
daha açılacaktır. Bazı mektep
lerde de şubeler açılmak z:a
'1lreti basıl olmuştur. 

Rasim Ali Bey Gazeteci 

1 - Bir midye, doğar, kabuğu içinde 
büyür, fakat blltün hayatını bir kaya par
çasının kenarında geçirir. 

Siz böyle yapmayınız. 

2 - Bir kablumbıata, dar bir muhit 
içinde dolaşır ve kabutu içine çekilip 
bildi ileminde yatamayı tercih eder. 

Siı buna d• yapmayınız. 

S - Çok ya~ıyan değil, çek gezen çok blllr, 
derler. 1tnaln1dn, görilştlnüı:tın artaıı111nı, hayahaı• 
rın man- uuımasıaı lateraenfı reı:Lnlz va görliDUa. 

Nekadar çok aeyahat ederseniz okadar çok 
&j'renmif ohırauauz.. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
• KADROLAR lzmir Halk Fırkasında Şid- TEHDiT •• 

Diyeyim? 
Bilmem ki ... . . . __ ....,. 

Selimi B. bana karşı 

"Hele sen susl .. " kumand 
sile büyücek bir fıkra yazdı 
beni yeni harf aleyhtarlığil 

nara atmakla, irticala itham el 
Bu kadarla da kalmadı 
beni yeni harflere karşı borçl 
çıkardı: Sellimi Beyden ö w 

rendim ki beni bu memlekett 
okur yazarlardan birkaç ki 
tanıyan varsa, bu ismimi es 
harflerden ziyade yenilerin 
borçlu imişim. Diyor ki: 

1 .. Sb: ilk yeni harflerle alfab 
\ kıraat yazmak fırsatını kaçırm:ı• 
mıt bir muharrlrıriniz. Arap harf 
Jerl zamanında ıöylece tanınma 
isminiz harf inkilibından ıonr 

Tıp Fakültesi hocalığından 
İhraç edildiği için ( 30 ) bin 
"•hk bir tazminat davası açan 
lasim Ati Bey davayı kaza
tlırsa bir gazete çıkaracağını 
'6ylemiştir. 

Vekaletlerde Hazırlıklar * • * * 
DevamE~y~BaDM•~d_e_tl_i~_L_h_tı_Tu~~~Z_a_r~-~-a~y~n_a~ş~~~o_r~ 

Bir Nahiye Müdürü, Sulh 
Hakimine Tabanca Cek

ti, Öldürmek istedi 

t6hretinl yapmaya başladı. Ara 
harflerile yazdığınız eserleriniz 
ltportaya düttütG halde yeni 
harflerle çıkan kitaplarınız renç• 
tadır. Arap harfleri aamanında 

manaaıı bir mizah i'&uteainde 
kalem çalarken, bugün, yevmi, 
ılyaai bir razetede köte Ye yer 
tuttunuz." 

• 

Seyahat Serbest 
Memleket dahilinde aeyahatin 

t.kyit edileceği hakkındaki ha· 

'-erler tahakkuk etmemiştir. 

Sahtekarlık 
Bir Memur Vergi Mak-

buzlarını Çalmış .. 

Kozan, (Hususi) - Malml\
dnrlüğU memurlarmdan Sadi 
~~· bir cilt vergi makbuzu ile 
~ cilt ifraz teskereıini gUn· 

ce yanında alıkoymuştur. 
Ciltlerin kaybolduğunu g6-

b~ Mal mlldtirfi Raif B. der
'~I tahkikata başlamış, bun
~tı Sait Efendide olduğunu 

ltleydana çıkarmıştır. 
tf Tahkikat netice3inde Sait 

· nin bu makbuzlarla bir 
~ıQı vergi parasını kendi ce-
ltıe indirdiği, hatta İstanbul-

d, b" E •t• -d· I ır rmenı acıre gon en-
~11 tilki kürkleri için kestiği 
~kbuzun parasım da zimme-

e geçirdiği anlaşılmışbr. 

llgünün Meseleferinderı 

~ençlerimizi Ye
tiştiren Ecnebi 
Müesseseler 

murluklar Kaldırıldı 

Ankara, 3 l (Hususi) - Bll
tfin Vekaletler memur kadro
larını ve tekaüt edileceklerin 
listelerini hazırlamak hususun
daki faaliyetlerinin en hararetli 
devresine girmiştir. 

Yarından itibaren tatbike 
başlanacak olan iki aylık mu
vakkat bütçe memur maaşla-

rına tesir edecek değildir ve 
maaşlar 93 l bütçesinin tatbik 
olunacağı ağustos bidayetine 
kadar eskisi gibi verilecektir. 

Son dakikada aldığım bir 
habere göre ( 30 ) seneliklerin 
tekaütlüklerine ait karar da 
o zaman tatbik edilecektir. 

Devlet dairelerinde yarından 
itibaren yapılacak değişiklikler 
daha ziyade mnteferrik bir 
şekilde ve ufak mikyasta ola
caktır. 

Maliye vekAleti dün bütiin 
vilAyetiere gönderdiği bir 
tamimde vazifesi llğvedilen 
memurlara açık maaşı veril
mesini bildirdi. 

lstanbul Vilayeti Dahilinde 
Memur Deği~iklikleri 

Dlin şehrimizdeki resmi da
irelerde tahkikat yaptık ve 
şunlan öğrendik : 

Zat işleri, Çatalca MUstah· 
kem Mevki Kumandanlığı ve 
lkhsadi Milessiseler Muhasibi 

( Mes'ullüklerinin lağvedildiği 
~ ~aş tarafı linci sayfada ) dün Maliye Veklletinden bil-

\t t ıki merkezde de cimnastik dirilmiştir. 
'itontarı, duş vesaiti, spor ve Buralardan açıkta kalanlara 
~nce vasıtaları, konferans açık maaşı verilecektir. Diğer 

' nu, kütüphane, ecnebi li- taraftan vilayet ve deferdarlak 
~ dersleri, ve muhtelif oyun- kadrolarında esaslı tebeddUl 
,~•rdır. Bunlardan maada olmıyacak, yalnız yarından 
'epJere devam eden kim- itibnen vergi tahakkuk ve 
~ Çocuklara kira ile verilen tahsil işleri kazalar mal mn-

lar mevcuttur. diirlüklerine geçecek, merkez-

\ lıu sayede Genç Hıristiyan- i deki memurlar buralara dağı
~) c~miyeti gece gündüz: faa- blacakbr. 
t~tte bulunan ve mütemadi- Namzet memurlardası ıvaz:ifeleri 
~ liü-k gençlerine beynelmi- liğvedilmiyenler açığa çıka- 1 
~et fikrini telkin eden mu- nlmıyacaktır. 

~'1c. birer müessesedir. GUmrükten on kadar me· 
\ enç Hıri.stiyanlar Cemiyeti- murun açıkta kalacağı söyle
\~ ımuvaffakıyeti bizi en· niyor. Tapuda bir avukatla 
~Ye düşürmek lizımgeldiği üç bademe çıkarılacağı, ka-
\,~SON POSTA,, , bu çocuk- dastro fen heyeti kadrosunun 
\; ltı yetiştiren bu müeue· ise yanya indirileceği ileri : :ü
~ hakkında etraflı tetkikat itiyor. Tahlisiye idaresinde bir 
~ 'et a'k. lllzumunu hissetmittir. memur açıkta kalacaktır. Bu
~1catımız peyderpey bu rada tasarruf masraftan keıil-

da netredllecektir. mek ıuretilı yapıllll&fbr. 

hmir, (H. M.) - Halk Fırkuı erklnırun iatifuı umumi 
efklrda hayretle kartılandı. İstifanın sebebi tasrih edilmemİf 
olduğu için ortaya muhtelif tahminler atıldı. Fuka erklnı 

bugün toplanarak istifa meselesini müzakere ettiler. Fakat 
hiçbir netice çakmadı. Firkadan sallhiyettar bir r.at bana 
dedi ki: ".Şimdiki heyeti idare adamları arasında fikir ihtillh 
vardır. 

Şimdiye kadar ld-!e heyetinin verdiği her karar u bir 
ekseriyete istinat ettirilmiştir. Fikir ayrılığı eğer Ankarada 
fırkanın umum kAtipligile yapılacak istişarede balledilmez:ae 
fırkanın lzmirdeki idare makinesi btiyllk tahavvüllere ujnya-

caktır. Eski fırk.acılarla Serbes Fırkanın dağılmasından aonra 
fırkaya girenler arasında muhak ak bir anlqamamaz:lı~ vardır. 
Yeniler eskileri ekarte ederek fırkanın baıına geçmek 1ıayesini 
gUdilyorlar. 

~~-------------... ·----------~~~ 
ltalyada MahkOmiyetler 
Roma, ao (A.A ~ - Huaual 

mahkeme Milanolu on tacirin 
muhakemesini yapmııbr. Mah
keme bunlardan fqizm aleyh
tarlarına reislik eden ikisini 
yirmi, diğer ikisini on ve birini 
alb sene ağır hapse mahk6m 
etmiJtir. 

Bir istifa 
Viyana, 30 (A. A., - Adli

ye Nazırı M. Schurff istifa 

Miralay Macia'mn Beyanatı 
Barcelone, 00 ( A. A. } -

JMiralay Macia Elaol aazeteıi 
m harrirlerinden birine vaki 

eyanabnda Katalonya blikt\-
metinin programından ve milli 
emellerinden vazgeçmemekle 
beraber federal hükumet tek
lini ve tarzı idaresini kabul 
edeceğini söylemiştir. 

(lspany:ıya alt diğer haberler S inci 
eayfamız.dadır.J 

etmiştir. Hapisanede Cinayet 
Bizans Sergisi Gecikti lzmir, {H. M.) - Dün ağle 
Pariste Luvr müzesinde ı val<ti hapisanede kanlı bir bo

beynelmilel bir Bizans Asan ğuşma oldu. Boşnaklarla Öde
Atika sergisi açılacakb. Biz de J mişlilcr arasında kavga çıktı. 
bu sergiye altı kıymetli eserle (4) seneye mahkum Boşnak 
iştirak edecektik. Fak at dün Hamit ( ı O) seneye mahkum 
Müzeler idaresine Paristen Ödemişli Şevkiyi boynuna ka
gönderilen birr telgrafta ser- ma saplıyarak öldürdll. Bunun
ginin bir milddet için gecike- la hiddetini yenemiyen Hlmit 
ceği bildirildiğinden eserler Mehmet Emin isminde diier 
gönderilmemiştir. bir mahkümu da yaraladı. 

• • • 
ister inan, inanma/ 

• 
ister 

Halk fırkası progra· 
mında az para ile çok 
tahsil gayesinden bahse
dilmektedir. 

Maarif V eklleti mem
lekette okuma çağında 
bulunan, fakat mektep 
bulunamadığı için tahsilsiz: 
kalan yedi yilz bin ço
cuğu okutmak için daha 
geniı bir programla çah
ıacağını söylemektedir. 

Fakat Maarif Veklletf 
bütçesinde yapılan tasar
ruf neticesinde bu sene 
yeni mektep yapılmama

sına, ve mekteplere leyli 
talebe alınmamasına ka
rar verilmiştir. 

Bu kararın, V ekilet ıra 
Fırkaca ilin edilen prog .. 
ramla tezat teşkil etme
diğine, artık; 

ister inan, /ster inanma/ 

1 ( Yeni harfi erin mecmua ve 
zmir, H. M.) - Akhiaaran 

Mermere nahiye mndürn aley- kitap satııını azalttığını ilk 
bine Mermere köylülerinden bi- i~dia eden muharrir ben değ{· 
ri bir dava ikame etti. Sulh 1 lım. Bunu yüksek sesle söyli· 
hakimliği derhal blhkikata yenler pek çok oldu: Evveli 
başladı. Nabiye müdürü Fuat 8. istatistikler, sonra birçok tabi
keİıdisinden mevki itibarile ufak ler ve en sonra da şu bizim 
bir memurun kendi hakkında dil encümeni azalan. Hatta 
takibat. yapamıyacağını söyli- yev~t bir sabah gazetesinin 
yerek buna mani olmak istedi. açtıgı ankete cevap veren ol-

Sulb hikimi Mehmet Bey dukça maruf bir dil encümeni 
kulak asmadan tahkikatı bi- azası, bir meb'us, bir romancı 
tirdi. SalAhiyet meselesinden aynen şu sözleri söyledi: "Ye
bu ild idarecinin arası açıldı. ~i harflerden beklediğimiz n~ 
Bundan hiddetlenen nahiye tıce hasıl olmamışbr . ., O ga
mUdllrü Fuat B., iddiaya gö- zete de bu sözleri başlık yaptı. 
re, tabancasını alarak hakim Yeni harflerin iyice umumileş· 
Mehmet Beyin makamına memes~ne teessüf etmekle 
gitmiş ve hakimi ölümle mürtecı olmak arasında pek 
tehdit etmiştir. Mehmet B. çok fark var?ır. 
b 

Bana gelınce, sayısı yOz 
ayatım zor kurtararak Akhi- 'ld k k" b d b cı e ya ın ıta ım, e e 1 

sara kaçmıf. makalelerim ve münakaşalarım 
Oradan Dahiliye ve Adliye hep eski harfler zamanınd~ 

Vekaletlerini de telgrafla ha- çıktı. Yeni harfler zamanında 
berd.ar etmiş. D"hiliye Vekileti intişar eden birkaç yazımla iki 
Mamsa viliiyetine tahkikat kiiçük romanım, edebiyat 
yapmasını bildirdi. Manisa va- bagajım içinde bir el çantasını 
lisi Fuat B. bugün Akhisara bile doldurmaz. 
giderek tahkikata başladı. Arap harfleri zamanında 
Hadise ehemmiyetlidir. birkaç kere basılan kitaplarım 

Bir Çete 
vardır, yeni harfler zamanında 
hiç bir eserim - zaten bu da 
iki taneden ibarettir- İki defa 

Hududu Geçtikten Son- basılmadı. 
ra Tevkif Edildi Arap harflerile basılan ki-
. • • taplarımın işportaya düştüğü 

Edıme, (Hususı) - Hudu- ' de yanlıştır. Bilakis, meseli, 
dumuzu pasaportsuz geçen on tabiim Semih L • tfi B k' . . B l . u ey, o 
ış~~m . u garıstanda çetecilik kitaplarıma yilzde elli zam et-

etti,i{lerı anlaşılmış ve bunlar- miştir. İşportada namı müste
~an Ali, Şükrü, Ahmet ve di- arla yazılmış bir iki kitabım 
g~r bi~ v şahıs_ tevkif edilmişler- Selimi İzzet Beyin imzah eser: 
dır. Dıgerlerı de aranmaktadır. lerile beraber satılıyor. 
~yrıca . t~h.ar~yat yapılarak Eğer bana tariz eden o ya
zıraat çıftlığı cıvarında topra- zı " Akşam 11 gibi eski ve 
ğa g<Smdükleri silahları da ele maruf bir gazetede yer bul· 
geçirilmittir. masaydı, Sel!mi Beye cevap 

vermek ve kendimden bahset
Danimarkah Şair Şehrimizde mek gibi iki hatayı birden 

Danimarkanm maruf şairle- itlemezdim. " Hele sen sus!. " 
rinden Mösdö Emil Bennelycbe başlığile bana hitap edenlere 
ile Fen mektebi lmildürft dok- cevap vermiyecek kadar beya
tor (Eperaon} hususi bir otc· ' mola edebiyatından tiksinirim. 
mobille şehrimize gel mit ve Fakat sineğin mide bulandır
Ankaraya gitmişlerdir. Bu ma~ hususundaki iktidarını 
zevat Tilrk inkılibmı mahallen teılım etmemek milmkUn değil. 
tetkik etmek ilzere Türkiyeye 
geldıklerini söylemişlerdir. 

Esat Toptani Paşa 
Bir zamanlar Arnavutlukta 

hükQmet reiıliti yapan ve ıonra 
CSldürülen Esat Toptanl patanın 
varlıleri tehrimiz üçüncü ceza 
mahkemesinde ıevcesi aleyhine 
bir buçuk milyonluk bir dava 
a~mıtlardtr. 

ihtiyat Zabitlerinin 
Yol< lamaları 

ihtiyat zabitlerinin 931 yok
lamalan 1 haziran 931 tarihin
de başlıyarak 30 haıiran 931 
tarihinde hitam bulacaktır. 
Bilcümle ihtiyat zabitanının 

ıubelerine mliracaatle kayıtle
rinl yaptırmaları. 
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Bir Garabeti 

'~. Me_mlek_et Hı_aberle-ri lf iNSANLARLA KÖPEKLER AR~-1] Y;;::e;~· 
Z!eva SINDA BÜYÜK BENZEYiŞ v AR.1J/;;m:!nci 

· · l ~~im Efendi Eski Bfr 
Birçok Eksik Varken · Hahamdır Ve Meslekte 
16 Bin Liraya Plin Rekor Kırmışbr. 

Y aphrılmış... _ . ..,,. 
Dlln Adliye tabipHpe ,, fi 

sim lıak iıminde bir Musı 
" Ayvalık, (Hususi) - Beledi
ye ıehrin birçok noksanlarile 
uğraşacağı yerde ( 16) bin lira 
vererek bir şehir planı yaptır
mıştır. Halbuki belediyenin 
bugünkü varidatı karşısında 

bu planın yarım asır sonra 
bile tatbikına imkan görülme
mektedir. 

Tapu MUdürU Mahkum 
Afyon, (Hususi) - Geçen

lerde lstanbulda tevkif oluna
rak buraya getirilen Dinar 
kazası sabık tapu mildllrü 
Fethi B. üç ay hapıe mahkum 
edildi. 

Mersinde Tasarruf 
Mersin, ( Hususi ) - Liman 

ıirketinde tasarruf tatbikı do
layısile umum müdürün aylağı 
400 liradan ( 300 ) liraya indi
rilmiştir. 

Sakarinli Gazozlar 
Balıkesir, (Hususi) - Bu

rada yapılan gazozların saka
rhli ve muzır olduğu anla
ıılmıştır. 

Yeni Bir Hastaltk 
Konya, (Hususi) - Ereğlide 

ekinlerde kınacık lıastahğı 
baş göstermirtir. Bu yihden 
bir kısım ekinlerin başak tut
mıyacağı anlaşılmıştır. 

Mühim Bir Borç 
Adana, (Hususi)- Kapanan 

Türk Ocağınının alacak ve 
verecekleri Halk Fırkasına 
devredildi. Kuvvetli bir şayia
ya göre bura Türk Ocağının 
mfihim miktarda borcu çık-
mışhr. 

Bir Arbede 
Adana, ( Huıust ) - Bu

rada Siptilli pazarında tellll
larla yankeıiciler aruında ÇI· 

kan mUthiş bir arbededen 
aonra beı kiti ağır ıurette 
yaralandı. 

Yıldırım Duştu 
Balıkeıir, ( Husuıi ) - Üç 

gtin ınren tlddetli yağmurlar 
eanuında lyorindiye iki defa 
yıldırım düştü ve birkaç ağaç 
devrildi. Nüfus zayiatı yoktur. 

Bağlarda Za~ar Müthiş 
lzmir, (Hususi)- Son yağan 

yağmurlar Kemalpaşa kazası 
bağlarında mühim mikyasta 
aarara sebep olmuştur. 

Bir Suiistimal Daha 
İzmir, ( Hususi ) - Bir sui

latimali meydana çıkarılan tapu 
memuru Kasım Efendi mahke· 
meye verildi. 

Yamanlar Kampı 
fzmir, (Hususi) - Yamanlar 

clağında her sene kurulan ka
mp bu &ene de açılacaktır. 

Küşat tarihi 15 haziran ola
rak tespit edilmiştir. Kampa 
yerleşmek için şimdiden bir· 
çok talip vardır. 

lzmir Polisi Faaliyette 
ı ( H · ) Poliı zmir, ususı -

Müdürlüğü, müsaadesiz bıçak 
tabanca taşıyanların mah-ve . 

0 k verilmesioı ve zer· eme ye 
lerinde bulunan silahlarm mü· 
aadere edilmesini poli.tlere 

tamim etti. 

t 

·' ! 
1 

1 

Almarı.ga Reisicümhura Hindenburg Buldok köpeli Küçük köpeklerle cüceler arasında büyük müşabehet 
tipindt!ki insanların en güzel nümunesiJir. bulundujunu bu iki resim ne güzel gösterir. 

Size 
araimda 

insanlarla köpekler J 

münasebet bulundu-
ğunu söyleseler inanır mısınız? 

Halbuki köpeğini! varsa 
tetkik ediniz. Köpekler ara-

sında, lnsanlar gibi asabi olan· 
ları, huysuzları, tembelleri, 

uzun boyluları, cüceleri falan 
vardır. 

Amerikada mühim teşrih 

profesörlerinden biri insanlarla 

köpekler arasında bir mllnase
bet bulunması lizımgeldiğine 

kani olmuş ve tetkikat yap· 
mak maksadile muhtelif cins 

köpekler üzerinde tecrUbeler 
yapmıttır. 

Köpekler arasında, hiçbir 
hayvan cinsinde görillmiyen, 
mllthiş farklar vardır. Meıell 

cepte taımacak kadar kilçUk 

köpekler olduğu gibi, bir ayı 

veya kurt boyunda da çoban 
köpekleri vardır. 

Amerikalı profeaör boy, 

ıekil ve huy itibarile birbirine 
benzlyen k6pckler ve insanlar 

bulunduğunu görmüıtür. Bu 

mUşabehetleri fU suretle kay
detmektedir. 

Sen Bernar iıml verilerı 

köpekler, köpek cinsinin en 

büyüklerindendir. Bu k&pek
lcrin hareketleri, tabiatleri, 
uzun boylu, iri yapılı, insan· 
!arın hareket ve tabiatlerino 
benzer. 

Küçük yapılı köpekler de, 
ahlak, tabiat ve hareket itiba
rile cücelere benzerler. 

Büyük yapılı insanlar iki 
turlUdür. Bunların bir kıımı 

kemikli, adaleli ve büyllk cUa
seli insanlardır. Mesel& boksar 

Karnera bu cinse dahildir. 

ikinci kısmı, gayri tabii ve 

hastalardır. Bunlar gayri tabii 

surette bUyümlişlerdir. Kemik 

ve adaleleri vücutlerini taıı

maktan acizdir. İtte Sen Ber

nar cinsi köpekler bu ikinci 
kısım bi\yük cUsselilere ben
zerler. 

Bir insan veya k6pejin 
cllce veya bu gibi kııa " 
uzun boylu olmaaı kana bir 
takım kimyevi mevat katan 

gudde ifrazatının şekline t&
bidir. Bu guddelerin ifrazab 

ıaye9inde köpekler bir yqında, 

Rus kurt köpeği ile o tipteki insanlar arasında 

mevcut m.üşabeheti iki resim vazıh surette gösterir. 

F ok!l T arrige denilen kopekle o tipteki insanlar 
arasındaki benzegişe bakınız. 

Sen Bernar köpeği tipindeki insanlara bir nümune 

istiyorsanız Lort Salzburinin şu resmini bu köpekle 

mukayese ediniz. 

Tyroit guddelerdir. Bir çocuk 
' doğduğu zaman bu guddeler 

yoksa çocuk aptal olur. Orta 

derecede faal bir halde ise, 
o vakit çocuk büyüyünce orta 

boylu, geniş ve ufki bir adam 
olur. Fakat bu guddeler fazla 
faal iseler, o vakit ince ve 
uzun boylu bir şahıs meydana 

Çlkar. Bu uzun boy, ıade ölçü 
itibarile değil, birçok noktalar
dan mUhim farklar doğurur. 
Bu kabil insanların muayyen 
hususiyetleri yardır. Bunların 
başları uı;un ve dardır . 
Burun köprUın ekseriyetle 

yüksek, alt çene uzun, boyun 
uzun, omuzlar yüksek ve dört
köşe, göğüs dar, kemikler ine~ 
ve uzundur. Bunlar çocukluk
larında evveli yavaş btiyllrler. 
Sonra birdenbire boy atarlar. 

Kısa boylular bunun tama
men zıddı olan vasıfları haiz
dirler. Bunlar derileri ve ha
ıım cihazlara atekilerde olduğu 
kadar hasHs değildir. Bi
rinciler ceıur, atılgan ve ma
cerapereıt olurlar. Halbuki 
kısa boylular, uzun tetkikler
den ıonra adım atabilirler. 

Uzun boylular şekerli ıeyler 
ıeverler. Kııa boylular eti 
tercih ederler. 

11er iki cinsin bu hususiyet· 
ıerı daha ziyade erkeklerde 
görülür. 

Şüphesiz bu iki sınıf hari
cinde bulunan insanlar da var
~ır. Birçok kimseler, vUcut!e
rinin teşekkUltı iktızası haiz 
olmaları lazım gelen vasıfları 
gizliyebilirler. 

Bütün bu hususiyetleri kö
peklerde de ayni şekilde bu· 
la bilirsiniz. 

Gerek insanlarda ve gerek 
göpeklerde gizli diğer bir takım 
hususiyetler vardır ki, bunlar bir 
hadise ile meydana çıkabilir. 
O vakit bunlar hAkim rol alır 
ve diğer hususiyetler kaybolur. 

Amerikalı profesör bu tec
rübeleri yapmak için Dartılfü
nunlarda beş yüzden fazla 
muhtelif cins köpek toplamıı 
ve burada ıenelerce tetkikat 
yapmııtır. 

lnsanalr 20 yaşında rUşte vasıl 
olurlar. 

Amerikalı prof eıörün tecrtı-

besine göre 
peğin vüc~ıt 

büyük rolü 

insanın ve kö
teşekkülünde en l 

oynayan unıur 

Bu tetkikat, lnaalarla kö
peklerin birçok 1abalarda biri
birine benzediğini ispat etmit, 
Hatta bazı haıtalıklarm teda
viıi hakkında bazı faydalı ne
ticeler elde edilmiıtir. 

getlrilmiıtir. Bu adam 81 l,"_ 
tında eaki bir hahamdir. ; 
ıında melon ıapka, arka~ın d: 
aiyah bir redinrot, ayaguı 
da şalvar l>içiminde bir pall"' 
talon vardı. . d• 

Nesim Ef. ötede berı 
dilencilik ederken tutulnıUfı 
mahkemeye verilmiş ve 01uh~; 
keme neticesinde de bir ha~ 
milddetle belediye hizmet İ: 
rinde çalışmlya mahküın ° 
muştur. 

Fakat Haham Ef. hastalığı" 
ru ileri sürerek çalışanı1r•: 
cağını söylemiş, bunun üzer:;, 
de muayene edilmek üt a
Adliye Tabipliğine gönder 
miştir. şl 

Tabibi adli, şöyle bir su 
sordu: 

1 
.. 

- Sen nekadar yük taŞit 
yabilirsin ? Elli okkalık b 
taşı kaldırabilir misin? ·ıe 

Nesim Ef. çapaklı gözler~. 
doktoru süzerek cevap verdı ·, 

- Yapma kuzum d_ok~k 
Bey, ben bir dirhem bile .. Y uk 
kaldıramam. Ben sakat, çur 
bir adamım. di 

Halbuki Nesim İsak Efe!J·ıı 
bundan evvel de yine dilendı f• 
cürmünden tnm sekiz f , .. 
mahkfım edilmiş ve her d~. 

1 ıında bir daha dilenmiyecegııı 
dair söz vermiştir. dıJJ 

Adliye tabibi tekrar sor 
6
, 

- Hani geçenlerde ~ 1 
vermiştin! Yine niçin dilendınit 

ihtiyar Haham yalvaran b 
eda ile söyledi: ..,ı-

- Vallah billAh dilen t• 
yorum doktor Bey. Ben hT'r• 
okur, ölll yıkar, mezara ef 
gider ve bu suretle de b 
on para kazanırım. dl' 

Adliye tabibi suallerine 
vam etti : ear 

- Yalan söylüyorsun. kt•"' 
radan daha geçen gün Çl 6' 
Çıkarken de artık dilenmiYe~, 
ğini söyledin. Hatta sok• ti 
bir gün benden bile Pde" 
iıtedin. Bunu da mı inkit e 
ceksin? d" 

Nesim Ef. yalanının oıeY# 
na çıktığım görünce iti b ıf' 
tarafa vurdu ve yalvatll> 

bqladı : tJl-
- Aman doktor, c•et ı. 

doktor. Bana merhamet biı"' 
Bunlan anlatırken de ce 

00
r 

den bir takım şişeler, kaPeyiıJ 
lar çıkararak doktor . I'~ 
masasının üzerine dizdı. d, • .,, ı;.r 
pis olan bu şeyler Neıı 

nin ilaçları idi. ttıle~ 
Hasta olduğunu ispa~ ~·JiO' 

için bunları Adliye tabıp ı 
kadar taşımıştı. . ~r 

Sonra muayene edildı, lı ti 
nin sakat olduğu ve fıtJ ~it 
bulunduju tesbit edild.i

1 
"~;' 

daha dilenmemek ıarti e 
dan affedildi. tııl~ 

Nesim Ef. ı&zünU oıı1" 
bundan ıonra haata oku 
caktır. 

Sarhoşluk Yozund;; r•' 
Kasımpaıada oturan rbotl~ 

tında Arap Hasan sa ~ece 
neticealnde sandalcı tıt 
ağır surette yaralaoııf • Jt 

Jt ,ıu1t~,P 
Yine Kuimpqad• C•"' 

İ.lminde blriıi dllılı 
yaralamıtbr. 

Ahı ve-r-iş--"!"Yu-ıunde~tı~ 
Emln&nGde ıeyyar erit 1" 

Am ne Kamil .ııı ~r .... ~· 
a&ndan birbirini Y~ 



SON POITA 

Kari Gözile Dünva_fia_ Neler Oluyor? 
___ a_örd_ük_ıerı_·miz___. ispanyada Zabitler Ordudan Ayni-
Muallimler Ne J J 

istiyorlar? mak stiyorlar;CenubiAmerikada k-
ı- Muallimlerin umumi .ıın.. h dA B h ş·dd tı• e· ş k·ı Ald :~~:!~!~-::::i:.;:·•a;;~:: sa ı u ran ı e ı ·ır _ e ı . ı 

.. tekaOt kanununun yapıJm .. ı, 
Yeni maarif proıramına ıöre 
'henGı bu ta1avvurda bile 
.1okf h para ile çok it f8rmek •• 
F'ilvakl muallimler kanaatkh 
lnıanlardır. Me1leklerinde canla 
batla çalıtırlar. Fakat burünkG 
Maarif blltçeslle bu azim okuma 
'Ve mektep ihtiyacı temin edile· 
'>ilir mi? 

Muallimler haremden hiç lıti· 
fade edemediler. Diğer memurlar, 
bareme ıon almakta oldukları 
bıaat Ozerinden dahil olduklar1 
halde muallimler, maatlarından 
tekaüdiye ve kazanç vergisi 
çıktıktan ıonra geriye kalan 
bıiktar ile o methur teadill cet· 

Am rikada mayi ıade doldurulan 
yeni bir tlifek icat edllmlotir. Bu 

\'eline yazıldılar.. • 
Şimdi de tasarruf mak1adile l J 

tüfek bUI inkıta 40 bin mermi atabil
mekte ye kat'iyyen ıeı •ermemektedir. 

(%5) kazanç vergiıi kesileceği spangaua 
haberi fayi, biz, hiç tevkifataıı Zabitler 
bareme girmek isterken üstelik · 
Yeniden tevkifat... Eıki darbı istifa Ediyor 
bıeıeli tekrar. Bu fena h~berin Madrit, 30 (A.A) - Ordu
tahakkuk etmemesini temenni nun ıslahına ait plan dolayı· 
ederiz. sile 8000 zabit orduyu terket-

2 - Tatil geliyor. Muallim· 
lerin nefes alacakları bir zaman.. mek talebinde bulunmuşlardır. 
~uallim birlikleri yer yer seya· Bu planın bütün askeri valilik
hatıer tertip etmeli. Türk mual- leri ve Valence ile Seville 
llrnleri dilnya maarifini tanımalı! dahil olmak üzere dört umumi 
lialbuki böyle bir hareket yok. valiliği ortadan kaldıracağı 
esasen mektepler her yerde ayrı zannedilmektedir. 
•yrı zamanlarda tatil ediliyor. 
Sene başının haziran olmaıı da Papa Ve 
hlekteplerce alınacak yeni tedbir- ispanya 
lere, tahıisatlaraı düyuna kalmıt Madrit, 30 (A.A)-- Papanın 
Paraların tahsiline mani. vekili, M. Zamora'ya lspanyol 

Mekteplerin kü9adına kadar 
her ihtiyaç, her tilrlii yeni teda- hükumeti tarafından mektep· 
hir timdiden derpit edilmeli. lerde yapılacak dini tedrisata, 
Muallimler için çıkan terbiye mezhep serbestisine ve milli 
lrıecmuaaı da ekııkleri ni timdiden mırasa mliteallik olarak 
tamamlamalı. Mekteplerin açılma neşredilmiş olan kararnameler 
Rilnn olan 1 tefrinievvelde elimiz- hakkında bir nota vermiştir. 

Merke&t Avrupa devletleri harp bazı nnda bütlin milletlerden ileridedir. 
Gelecek harpte toyyarelcrclen atılac azli bombalara karşı ılvil ahaliyi 

korumak için onlara muha aza t~dbirlerl öğrctilmektir. 

de bulunmahl " Sona kalan dona Komünist/er tavsiyelerde bulunmak için ge-
lcalır!" Her işi vaktinde teemmül ) . çen şubatta Rio de Janeiro'ya 

Gijon, 30 (A.A. - Asturı- l · 1 .. O N' 
"e ihzar etmediğimizdendir ki es'teki mıntakavi mesai konfe- ge mış o an sor tto ıemyer 
lürklyede her aahadaki umumi Berezilya reısı cumhuru M. 

derasyonu Saint - Sebastien V ·1 L d 'd R h Ç<llıtma randımanı yükıek dere- argas ı e on ra a ot sc· 
teyi bulamıyor.. hadiselerini protosto etmiştir. hilds bankasına gönderdiği bir 

Karilerinlıden: Nazllllll Konfederasyon, yirmi dört sa· raporda Brezilyada "Millğ bir 
Z.Z ate kadar dahiliye ve mesai moratorium,, ilanını tavsiye et· 

Bir Doktor Hakkmda nazırlarının azlini, sivil muhafız miştir. Bu moratorium Brezil· 
kıtaatının feshini talebetmiş ve yayı teşkil eden hükümetleriıı 

Kazamız hükümet doktoru bunlar yapılmadığı takdirde taahhUtlerini havi ecnebi tah· 
~~zı müşkiilit çıkarmaktadır. umumi grev ilan edeceğini bil- vilatına ait hem faiz hem de 

1. ırkaç gün evvel ailemin ham- dirmiştir. resülmal tediyatının tadilini 
lllin vaz'ı için kendisine mü- Madrit, 30 (A.A.) - Saint- mutazammın olacaktır. Bu rapo
tacaat ettim. Hastaya gidemi- Sabastien'den Ahora gazetesi· run on güne kadar neşredileceği 
~ğini söyledi. Halbuki Sıhhat ne bildirildiğine göre Renteri- zannolunmaktadır. Ayni zaman· 

tkAleti doğuracak kadınların a' da 21 komünist tevkif edil- da ecnebi istikrazlarına ait faiz 
~tzaret altına olınması hak- miştir. taksitlerinin tesviyesi hususunun 
•tıda bir kanun yapb. Buna 

tağınen doktor bey hastanın Berezi/gada da tadil ediidiği bildirilecektir. 
~I dadına yetişmedi. Bu zat JI A f B h Alınan bazı haberlere göre Sör 
11 Gleri gidip görmeden bile ıvı a i u ran Qtto Niemyer'in kaleme aldığı 
H k d Artıyor mali ıslahat programında İngilte· A,ıntılme ruhsatı verme te ir. re ile Amerikanın nezaret ve mü· i_'likadar makamın nazarı dik- Rio De Janeiro, 29 (A.A)-
"ttine vazediyorum. Berezilya hükumetinin daveti rakabesine tibi bir merkez ban-

Mudanya : Sebzeci tızerine alınması lizımgelen kası teşkili maddesi de bulun· 

I
Amerikada Hakimler 
Tecziye Ediliyor 

Nevyor "' 29 (A.A) - Nev
york hakimleri hakkında vaki 
olan irtikap ithamları llzerine 
tahkikat yapmakla mükellef 
olan hakem Nevyorkun bir 
~ kadın hakimi bulunan Mis 
,NC>'rris'in azlini istemiştir. Mis 
Norris bir hakime yakışmıya-
cak surette hareketlerde hu· 
lunduğundan, şiddet ve huşu
net gösterdiğinden bilhaassa 
kadmlara ait muhakemelerde 
müdafaa hakkını nazan itibara 
almadığından dolayı muaheze 
ve tecziyeye layık görülmüştür. 
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Ktitlın Ye Kalp işle~ 

Kocanızı idare iç· 
Ne Yapmalısınız? 

BlrÇolı kadınlar, kocalanaın 
allkalarmı idame edeme
mekten muztariptiı~ar. Bunlar 
e-riendikten az zaman sonra 
kocalannın kendilerile met-
rul olmadıtmı, eve geç ı•l
mlye batladıtııu ıörür, en-
dJteye düıerler. 

Sonra bunun ıebeplerini 

araştırırken başka kadınların 
kocasını cuip ve gUzel buldu 
iunu itilir, müteesıir olur. 

Bu hal kadını da erkej'e 
karşı llkaydiye ıevkcder. Kadın 
ilk günlerin aaadet ve heyeca· 
nını duymaz olur. lıte o vakit 
betbahti ve fellket hatlar. 

Halbuki bu biraz zaman, 
biraz da plıtkolojl meaelealdlr. 
Zaman ile insanlar en ziyade 
ıevdiklerlne bile ahıar, heyecan· 
larını kaybederler. Bunu diğer 

1ahalarda da tecrfibe edeblllral· 
nh:. Faraza güzel bir manr.arayı 
tik iÖrdüğiln6z zaman bllyilk bir 
heyecan duyarsınız. Fakat her 
pn o manzarayı görliraenlz, 
ahtır, artık onu tablf bulmıya 
baılauınu:. 

Ayni ıuretle evlilik hayatın· 
da da karı koca biribirine 
alışır, ilk gllnlerin saadet ve 
heyecanını kaybederler. 

Bunun önüne geçmek ıçm 
dimağınızda şöyle bir nazariye 
yaratmalısınız? 

"Kocamı hergiln ka)lbedebill· 
rlm. Hergün onu yeni tanıyorum." 
Bu zehniyetle haraket ettiğiniz 
zaman kocanızda bergün yeni 
birşey keşfedecek ve hergün 
yeni bir saadet ve yeni bir 
heyecan duyacakıınız. 

Kocanızı kendinize daimt 
ıurette esir etmek için de bu 
reçeteyi kullanmiz. Ona her 

gün yeni bir Alem keşfettiği 
hissini vermek için, elinizden 
geleni yapınız. O hergiln yeni 

bir meçhul ile karşılaştıkça 
alakasını idameye mecbur olur. .. 

l'ak&imde S. A. V. N. Y. 
Hanım · 

Nişanlanmak üzere olduğunuz 
reaç ıeri kararlı, idealist bir 
rençtir. Yapmak iıtec!tği ,eye 
dört elle sarılır. Onu bitirme
dikçe bırakmaz. Bitirdilrten ıonra: 
da mutlak ikinci bir ite aar1br. 
Başkalarının tealri altında kal
maı. Cesurdur, mOnakaşaya ıel-

ıne:ı, aaimkir ve aebatkirdır. 
lz.zeti nefsi yüksektir, aa.ıik •• 
kibardır. 

ŞAPK1 
Müsabakam 

8 

Foto Sebah Jov• 
Bu şapka ince ve zanf 

riden yapılmıştır. Gayet 
tak ve hafiftir. Şekli eski 
lama başları hatırlatır. 

Birkaç gündenberi de bir 
müsabakasına ba~lamış bul 
yoruz. Bu sütunlarda her 
yazlık bir şapka modeli ne~~ 
yoruz. Bu modeller Greta m 
ıeııesinin bu defa P 
ten getirttiği yeni moda şa 
lara aittir. Her resim altına 
numara konacak ve 15 
i'Ün ııra ile 15 şapka m 
ne,redilecektlr. Karilerimlz 
15 modoli toplayıp müsal:J 
neticesinde bize en çok be 
dikleri modeli btıdireceklerd 

Şimdiye kadar çıkan mod 
havi nüahalan ldarehanemlzden 
bilirsiniz. 

Müsabakanın hitamından blr 
ıonra neticesi llln edUecek ve e 
rey alan Uç fapka ayrıla~akhr. 8 
clllğ'i kazanan f&pkaya rey Yere 
aruında kura çekJlecek ıe birin 
kazanana o ıapkahedlye edll~ce 

ikinci modele rey vereı 
arasında yapılacak kurada 
rinciliği kazanana o şapka h 
ye edilecektir. 

Üçüncü modele rey verenleı 
blrincillil kazanana da fasonu k 
tarafından verilmek üzere Greta 
n•e&eal o modelde bir 9apt.,a 
caktır. 

Bu yas ıon mocia be 
fapka j'iymek latiyen karil.,lı 
bu &·,odeller·e alt resimleri k 
1aklamalıdır. 

ATRON KUPON 
11 

Gazatemlzde ••lecelıı halt 
çıkacak Patron11 bedan alm 
lıtlyoraaaıa, bu lı:upon11 kes 
..klayınız •• pertembeye kadı 
çıkacak kupoalan toplayıaıs. Pa 
ronbnmısdaıı pek memuun ol 
ca':ıını:ı. ~ M. Ali mali tedbirler hakkında bazı maktadır. hanımteyz• 
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GAZETECi ALTIN PEŞiNDE 
'1 .._ İn1&nın cebinde paar 
~ dııktan sonra ıahte nnfus 
~keresi bulmak çok kolaydır. 
~~ahkiimun dili, mazısıne 

\anmamak tartile arbk 
~lmtıştllr. Dikkat ediyorum; 
~fikri dl!filncesi hep Fran-

d.ır. 
~ ....._ Dere kenanoda küç.Uk 
'1 ev satın alırım. Sabahları 
~ avına çıkarım, ak,amlan 
' _lıı bahç~sin= tanzim et
~lie uğrcqınm. İhtiyarlan da '"e Yanıma alırım.. Ne der-

. ırlangıç? 
''t.~Ylerr.~}; unuttum: Burada 
~~~~;.} zından ~caçkınlanndan 
~ •tinin ismi yoktur. Hepsi 

'-dece birer likap taşırlar 

ve biribirlerine hep bu lAkap 
ile hıtap ederler. 

Ku langıcm gözleri bir sani
ye ıçın bulutlandı, anneıını 
babasını düşünüyordu : 

- ihtiyarlar kimbilir ne ıa
brap içindedirler, dedi. 

Firariler bapiıhaneden kaç· 
tıktan sonra hemen daima çift 
olarak yaşarlar. Aralarında 

ıından dostluğu vardır ve de
vam eder. 

- Meseli burada Peti Lui 
kırlangıç ile, u:ıun boylu s~rı· 
şın (gemici) ise (kasa) ile vakit 
geçirir. Yalnız (timsah) ın arka· 
daşı yoktur. Münzevi bir ha· 
yat geçirir. Esasen firarilerin 
en yaılısıdır. Bunu beyaz ıa· 

larsınız. Maamafih bazen yal- başka da hepsi tembeldir. Ça· nıştım. Hakkımda uyanan ıUp· 
nızhktan sıkıldığı da olur. O lışmak işlerine gelmez. Ah ben heleri ıilindi ve aramızda bir 
zaman kendisi gibi eski fira· bir hiikiimet adamı olsaydım.. • nevi dostluk başladı. Pazar 
rilerden Kaymonu bulur. Timsah anlatırken Kayman '1Ününü hep birlikte ge~irdik. 

Karşılıklı birer pipo yakıp çubuğunu silkiyordu. İlave etti: Mahkumlar köye, ihtiyat 
zından hatıralarından behse· - Anlaşılan bugünkü zıo- Heri olarak çok nadir inerler. 
derler. danlarda mahzen bile yokmuş.. v;ne bu sebepledir ki fotoğ-

( Timsah ) ile ( Kayman ) ın Kuru ekmek ile tecziye de refımın karşısında bir tiirltı 
bu iki ihtiyar firarinin zından kalkmış.. Biraz gayretle mah· mevki almak iet~miyorlar. Her 
hatıralarından bahsettiklerini kümlara pasta verecekler.. ne ise bu pazar herifler ar
ititmek bir zevktir. Ormanda yirmi senedenberi kadaşlanndan birinin kulübe-

Bunlar yeni zamanın zın· firari bir bayat yafamakta olan ıindc toplanmışlardı. Ben de 
danlarını beğenmezler, çok ra· Timsah bu sözleri tasvip ediyor: gittim. Aralarında (Cici) laka-
hat bulurlar. Onlar için zından - Haklısın, diyordu. bını taşıy.,n genç bir firari 
kendilerinin gördükleri ve Nedenıe bu adam benden vardı. Bu adam zındandan 
içinde yaşadıkları zındanlardır. hoşlan ~ı. senli benli doıtça ko- kaçtığına müteeısif görttntıyor, 
Bu iki ihtiyar yeni zmdanları nuşmıya başladı. Arkadaş ol- cında hiç olmazaa yağmurdan 
beğenmedikleri gibi yeni mah· muştuk. Bana köpeğini bile ve ınc.ak mahfuz yaş2dığını, 
kumlan da beğenmezler: takdim etti: istediği kadar kamıns doyur· 

- Hepsi de çerçöp, derler. - Bilir miainiz, dedi. Bu duğunu söylüyordu. 
içlerinde adam yoktur. Yaşlı· rada 0 kadar çok haydut var- Akşam üzeri buradan ayrıl-
lara hürmet etmesini bile bil- dır ki bir köpek beslemek dığım:z zanıan Timsah: 
mezler. Kendilerine yirmi sene mecburidir. - Göreceksiniz, bu herif 
evvelki ımdanlardan bahsetse· Bu adamın aayesinde wu- t.::krar ııı.ıdar.a dönec",._tir, 

dedi. Filhakika Cici 
glln ortadan kayboldu ve 
müddeten ıonra zenci ka) 
cılarının b!rinden (Sen Loran 
hapisane idaresine teslim 
muı olduğunu işittik. 

Kulübeye yaklaıırken Şe 
ben kırmızı bir çiçeğin önü 
Yalehtl hayran tevekkuf ett 

- Üıtat bu çiçeğe Ni 
derler. Balık yemiye hazırla 

Şerüben ile Kargo bu 
mı:ıı çiçej'in ıakını bıçak 
tıç parçaya böldüler. Sonra d 

nin kenarına giderek bu porç 
Qç muhtelif mahalle d&k:iler 
diktikleri çubukların bir mi~ 
aeriıine de bir ıet yaptılar. 

Takriben bir saat so 
lrili ufaklı bir ınrtı bıshk 
yun yU:ıüoe çıkmıt oJc.ıu 
halde bu aedin ağlan önü 
biriktiler. Hepsi de kırrn 
çiçeğin suya döktüğü bayılt 
bir m"ddenin tesiri altmda 1 
roketıiz düşmüşlerdi. 

(1\1.a!>adi yarın) 



' s. 
Miilcafat 
Alacak 
Maluller 

Ankaradan Bildirilen 
Listeyi Neşrediyoruz 

Ankar-. 30 CTel.ı.Ja)- ._ 
sin Mecllate miaakere •• kabul 
edilen lıtiklll harbi maJ6JJerlne 
ftrllecek mlklfata nalltiye hak· 
._.kl kaun 11,th ..... merh•t 
on altıncı para cehellnde blmlerl 
bulunan vataadqlu ıunlardar: 

Ada.,.zarb Kamil Ef. 300, 
Kilisli Fahri Ef. 300, Ynzbqa 
T ahıin oğlu Arif Ef. 300, Tar
wta llmtafa ojla Manan P• 
IOO, laes&Dı Emin oil• • 
..U El. 100, lapartah Hlleyln 
otlu Ha.eyin Ef. 100, Keekia-
1 Murat oğlu Galip Ef. 100, 
Gui Antepli odaca Şakir km 
Fatma H. 200, Cilwıbeyll Ha-
- otla Oawı Ef. 100, 
Gire aahiyelİade Ahmet oila 
Feyzi Efendi 100, ffaymanab 
lamaiı Ef. 100,Alidinarlı Osman 
oflu Dede 100, Çanlonb lmaiJ 
otlu Ômer Efendi 100, De
nizlili Dursan oğlu Ahmet 100, 
Merqb Mehmet oğlu Recep 
Ef. 190, Oklu Ali oğlu Muı
tafa Ef. 200, Bilecikli lbrahim 
otlu Ali Ef. 100, Edremitli Ali 
oğlu Hasan Ef. 100, Kırklareli
& Recep oğlu Mehmet Ef. 100. 
Niksarlı Bayram oğlu Nuri El. 
200, Giresunlu Mustafa otlu 
H&seyin Ef. 200, Bnrhaniyenin 
Muhsin mahalleıinde Osman 
oflu Abdnuamet Ef. 100, Er
docanlı Salim oğlu lamail Ef. 
100, Smaalı Hl\ıeyin oğlu Kam· 
ber 100, Sungurlulu Hilaeyia 
otlu Mehmet 100, Merzifonlu 
Mehmet oğlu Saim Ef. 100, 
Kırşehirll Hacı Ali oğlu Nu
man 100, Tosyalı Mehmet 
otlu Huan 100, Y ozpth Ha.
Dl otlu Ahmet Ihsan 100, Mu
danyalı Abdi oğlu Huan 100, 
Balyeli Mehmet oj'lu Mustafa 
100, Gerzeli Mehmet oğlu 
Ômer Ef. 100, Ayaılı Mehmet 
oğlu Ömer Ef. 100, l.kilipli Ah
met otfu Ahmet Ef. 100, lne-
aamı İbrahim oilu Mustafa Ef. 
100, Bandırmalı Ali oğlu Ah· 
met Ef. 100, Gazi Antepli 
Yusuf oğlu Omu,n Ef. 100, 
Manavgatlı Snleyman oilu 
o.mu Ef. 100. 

Yeni Şeker 
Fransızlar Ottan Şeker 
Çıkarmayı keşfettiler 

Pam Ul6m Akac:lemiainde, 
P••rayda Yetİfell ve yerliler 
tarafından adına (Klahi) de.
Dilen bir nevi ottan gayet artı· 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 

RHmlafsl blse sıs.derln•••• .... , 
tabiatıma "11Jeblllrl&. Falrat ba• 

.... .Werllee•k r...... 1J1 " tabii 
,_ .. t•ldlalt ol•- l&Dmcbr. Taki 
altehaUl6&al8 alltaJH811Mla UtaJ8 .......... 

T_..tlerlal •ıı•ıll ._. W. ,.. 
... shd-- karderlafs lteU=dı ............_ .......... ._ ...... 
•brlanla ek.yablllr.ıaı.. 

• 
Mehmet Sertlft Nr. M•d-

dl ft yorucu 
meaaiden ziya
de hissine uy- : 

ıun plen met-\ 
pleden hazze-

der. Şalıamı ali- , 
kadar eden - 1 

meaailde hH•u ' 
ve mlltecnri• 

tir. Maceralı ba
cüeleri merak 
ve heYesle takip 
diaine ehemmiyet 
iater. 

der. Ken ,ı 

YeriJm..UU 

/6raiim 6eg: 
Zekidir. • .. 
faatleri hari
cindeki teşvik 

Ye tekliflere ta
bi olmaz. Aza 
k•naat etmez. 
Çabuk mlnke-
air olar. lğbı
ran denm
hchr. 

• 
Zeki el= 

StıdNttin beg: Salda, oe
kbıren ve utan
ıaçtar. Ceae
retl medenlyı
ıinl istimal et-

mu. bir it ve 
Rldr lserinde 
..... defllcUr • 
Batkalınna t .. 
lıalddlm, mu
hit ft muha
tabım idan 

~mek temayUı... zaydbr. MBt
kllpHıat oJmaktaa Jd7acle UJ
..0.jı tercih eder. .. 

lanirde 111. Z. H111Umı 
( ,..._,.,_ ...... '-t•ml,aw , 

Fazla ldntlye ıelemez, eY 
işlerile blrriyetiai takyit etmez. 
Y anlızlıktan çok aılahr, cemi
yet bayatından, allJifli "cazip 
hareketlerden bOf)•nır. KDçtık 
ihtarlardan dahi mDteeair 
olur. Methi takdir edilmek 
arzusu galiptir. 

• • Belci.r AJ.,.... ' E/.: Dimatım 
fazla yorma 
iatemez, Muay
yen ve mahdut 

itler llzerinde 
muvaffak olur. 
hile, riya Te 
yalana becere

mez. Nadiren 
güler.inadı se
ver. SCSz.lerini 
ve menfeat
lerini israf etmez. 

Jfo 
Ahmet Nezihi Beg : Saat be,: 

rıil ve harr
reketleri 11kıc1 
dej-ildir. Sokul-
muım, kendi
ni sevdirmesini 
bilir . Havai 
teşviklere ka
pılmaz bnr-

1 

( Resminin derclnf ı.tememlıttr ) 

· Huaasbr. itimadım iaraf 
etmez, kıısurlan ve fena cihet• 
leri daha evvel girilr, naditen 
sıtler ve eğlenceye rape\ 
eder. Çabuk nevmit Ye miln· 

riyetini takyit 
eden usulleri • P. 

intizamı kıs. rr 

ihmal eder. Cömertlite mlit 

mayildir. 

zül teker yapddağı hakkında 

bir konferans verilmiftir. iki 
Fransız kimyakerl bu ottan 
çok kolay bir surette teker 
iatihaalilli ketfetnıittir. Bir kilo 
ottan (58) gıram .-_. çık

maktadır. Fransızlar daha tim· 
didea Para1Yayda bir ıeker 
fabn"kası yapmaya karar ver
miflerdir. 

kesir olur. Kanaatklr değildir. 

• Alımet A '·ram•n /Jeg: 
yalı mevzularla 

"'i daha fazla ~ 
kadar olur. Ytl
zllne gülenlere 
kartı fiddet 
ijbirar ghter· 
mez. Kadın me-
sailinde hassaa 
ve kıskanç o-
. r. MücadeJe-

ı ziyade an-
mıya ve .a .••. nıyete mttte-

mayildir. ... 
Ru 111 ıti11dere• ..... •uDerhab, 

mtltebau•ımıaa cevaba recUdlfl .... 
salıasıda111yor ve aekt19 pdererek 
fo•otrafUeriııln aklltetlıal lftrenaek ı .. 
Uyorlar. Bu fotopafJlcr hıtftar :cl~cek
ttr. Bu hususta mllsterlh olmalımna rica ..... .. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
rargiha alabiliriz, dedi. 

- Burada mı? Dedim. 

CASUS TIŞKILATI 
v •. 42 

Deedea cevap vermedi, 
dudaklanm bnzdtı •• ne dl
flndGllnl anladım. 

bd iç atın 10nra at baca
tuncla mlltbit lllyatlk ajnluı 

_______________________ , bqladı ve doktor muayene 

edip morfin ımnaua yapblctaa 
10nra tekrar Atinaya avd.t 
etmeme karar verildi. Bir eed
ye ile beni lmoıene nakletti
ler ve ild ıln •ara keacliml 
yine Atiaada bulclu•. 

.. Yazan: Makenzie-

- Mmra mı? dedim. Demek 
Çanakkaleden ric'at etmek 
ihtimali var. ayle mi ? 

-- Beace yapılacak yerllle 
py bu olabilir, dedi. 

- Siz de TOrkleria ve Al
manlann Mıura dli Wr mik
Jut& taruz edeceldsiae iaa-
myor mlUDIZ? Baaa ~ 
bu, bOyilk bir ku~ 
lllsarda alıkoymak •• Sarbt.
taM yardım ederek Yananb-
lan harbe iftirak• 1e'Yketm., 

mizi menetmek içia dntDnlil
m&t bir Wllt:m ibarettir, de-
elim. 

Deecle. bu fikrimi kale hile 
almada. 

- H• ae de oı.. azizim. 
Ama ,Wea .... difmaa 
faaliyetlııia dtha mDM. bir 
merkezi olacn. Onun içla V 
yaatuil• vulfuizla ta,ia e4D
llMllDI ı.temellld tanlye eeie-
rim. BiWıare ftliyet tanuula 
ecllace. ldenenls 1111 Jlae ıs.. 

Atinada Hni Lıtwz Aaan· 
atika mektebine Y•lettirdiler. 
Buacla mektebin mlelarl A. l 
8. "fi ace la bUylk yardı•• 
,ardlm. W ace uma boyla. 
maYI 16zll ve mealetJade oak 
mukt.cllr olmakla beraber-.. 

"SON POSTA,, nm Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye l?ağıbyoruz 

"SON POSTA,. DID Bir Kıaım Karileri Büyük, 
Bfliistisna Bütan Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 
• SON POSTA ,, mn yeni ma..baka•aa iftiralı et.ek 

için ( Dlınya11 Kimler idare Ediyor.? ) ..tlTlaua altuicla 
Defrebnekte olclaiamuz resimim. plaat ta ba remmı.. 
ma"- kapoalan toplamak kAfidir. 

Kaponlart matbaamaza aetirm karileriam koraya ihtiyaç 
olmadan ktlçlk hediyelerini derhal •lac•ldarchr. Bu karl
lerimize laediyeJeri ile birlikte bir mra mımarua Yerilecektlr. 
Btlylk hediyelerin kimlere laabet edecejinl anlamak için 
bu .... numaralan lberladen kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 

Bır· Karü·mıze· 100Lır· a 1 " Bir Gramoton 
" 75 " 1 " Bir Radyo 
" 50 " 1 "Fotoğraf 
" 2S " 1 ,, iskarpin 

10 Kariı·mız· e 10 " 1 ,, Kumaş 
Küçük Hediyelerimize Gelince .. 

Billiati...a bittin karilerimize takdim edeceğimiz ktiçük 
hediyelere plince: Bunlar, hergtla cepte tqınacak tekilde 
birer llabrad.a ibarettir. 

Dünyayı Kimler idare Ediyor. 
BETHLEN 

Kont Bethlen Macar Bat· 
..ıaticlir. 1901 denberl par
llmeato ua1111danchr. 1905 
teaberi t.tildll FırkHınm 
reilidir. Bolfevik ihtiWI 
esnuında milli mukavemeti 
idare edenlerin bqında bu
lunmuştur. 

iktidar meYkiine geldiil 
gtindenberi, salla muahede
sile MacaıUtand• .Jınaa 
arazinin iadesini t ... la etmek 
~aıetini takip etmiftir. 
Milliyetperver bir adamdır. 
Macaristanm hudutlanm eaki 
tekline irca etmedikçe mü· 
cadeleden yazgeçmiyeceiiai ilin etmiştir. Son zamanlar· 
da ltaJya, Tlrkiye ve Yananistanla itilAfa benzer bir 
ulqma yapmaya munffak olmuştur. 

DiKKAT 
Muhtelif karilerimizden al

dıj"ımız mektuplarda yeni mQ.. 

ıabakamıza iştirak için kari· 
!erimizin resimleri nya kupon
ları kesmekte ıerbeat bırakıl-

' malaranıl! doğru olmadıtı aok-

Bu takdirde milaabakaya ifti
rak edenlerin adedi, bu tarzı 
hareketi ihtiyar etmiyenlerin 
zararına olarak, bir miali ziya
deletebilir. 

Dütündilk ld, k:arilerimizin 
bu ihtan pek dojrudur. Bina-

ALKAZAll - Senen ıc..ı 
AUllDAR - Ôlcftlnn adaa 
A.aaı -v ... ,.. .. 
ARTtnlK - Rlp Rlta 
11VVAL - K.- _._. 
ILffAllRA - O..let kap 
IXLIR - v .... T17atre ....._,. 
FRANSIJ - Y .... Op.e11 
OLORYA. - lld cltlar• 
11 A. J 1 K - Hacı llarat 
1111.EK - lloate brle ...... -Afis..--. 
r&llAll - Natlt 8. ı....-
OPIRA. - lkımla pl•ık• 

Ollmpf7ak• maçlara • 
lllC - s..-1 Xıral 

8uflba 
1 E L E K sinemasmda 

EANETIE MAC DONALD' 

MONTE - CARLO 
ftlmlnde 

Dfthuliye 30 kurUf-
Ôafballadeld fU'f•mba alq .... clalt 

itibaren ı 

ROUDOLF V ALENTINO 
ÇAPKIN PRENS 

filmini g&rllnllz 
u muazzam eaer lapanyol 
16zl6 Ye kısmen renklidir· 

a.- Parter 25 kUl'Uf -~ 

LORYA 
Femtea havalıuulıralaa , .......... 

OLDOREN ADA 

u fiatlan: J0.40-55 loc 
.. __ 200 klll'Uf __, 

Barem Ve Tıp Fakottesl 
Darlllfllnunda Barem tatbikı 

dolayıaile enelki srDn Tap fr 
k6lteai meclilinde yapdan .Jr 
zakerede tedrisaba laaleldd' 
Tikayeaine, hutalann adetleaP 
nin tenkia edilmemesine ft 
zarardide olmamuına katd 
verildiği Tıp Faklltcai ,.iti' 
ğindea bildlrilmiftir. 

Beyannameler 
Tayyare Cemiyeti taraf-"' 

yllz paraya satılmakta ol"' 
beyanname ve hüviyet v-:;;, 
Jannın Aati kırk paraya 
rilmiftir. 

Yeni Neırigo1 

taıana İfaret edilmektedir • 
Deniliyor kb 

enaleyh ml•abakaya lttirak Olimpiyat Çıktı 
eden karilerimbden bugündea .Jli 

- Baulan hem kuponlan itibaren ••dece kuponları Her Cumartesi ababt 111"" 
hem de realmleri kesebilirler. toplamalannı rica ~deriz. tar eden Olümpiyat me~ 

M •• b k 40 G •• sının bagfhıldl l?Oaha8 R~ usa a amız un Kollej mllsabakalan •• ~ 
şampiyonluk maçlanmn ~ 

De a Ed idi telif resim ve bavaditl JJ-. 
V m ece r cemctmiıtir. Ayni sayıda 

8
_,f 

........................................... 1 mamann Avustmyahlara 
mağl6biyeti vardır. 

ğer huauaatta ela aayet pratik 
bir adamdı. Sonralan Atiaa
dakl pasaport b&roauau t.pil 
ve tanzim eden o idi. 

Bana mektepte yabp kalk· 
mak mlaaadesial nrdllhıl .ribi 
her f1n EıAiaw • berab. 
kendi mnd• at•• yemeli ye
miye de da•et etti. Bu g&n&.. 
•• W ace ia refakati benim 
içia Atinadaki en mea'llt laab-
ralan ibtin etmektNir. Bura
da o bataralan da yatietaaek 
iıterclim. Fak.at bualar mf 
pbll oldupdan karilerimi 
fuzuli yormaktu çekiniyorum. 
Aları atika mektebinde, mek

tebin hafm ktttnbl F. 9. 
Huhaok le lweklb ~heU 
..... D ft .... olcl lan 
-ec111ea w· .. ıer1a k.IDaflt 
uull n alfabe muile IDllD
taı•m bir U...llai hpsf• ettik. 

E vYelleri bu c:uuıların mahi
yetini tefrik için renkli kar-
tonlar kullanıyorduk. Meseli 
laaJdld bir USUi için karınıza, 
yalan malOmat verenler için 
1111'1, hize muveneti dokunanlar 
~ yefÜ, •tllcm kadınlar 
iç.in mor ft ...W,etleri Wlill-
miyea eberiyet içia de beyaz 
karton JmUanıyorduk. Hallrsld 
bir müddet IODl'a bu Werimiz 
altllst oldu. Hakiki caauaa 
tamamen masum bir adam 
olduju, yeşil kartonlu dostu-
muzun ise tam bir baha oldup 
meydana çıktı. Bunun tlzerine 
renkli karton 118Ulthaden YU 

~ " yalaa beyaz brtom 
lmllmmıya bru verdik. H ... 
euck bisdea aynldıia •akit, 
yul 1116 ••ıri=in ..mar .. 
dojra OD lJd biaclea fula 
kaitoa •ardı. E,161 UUT de 

tam 23 biae balli ~...t 
Asan atika mektebhı•, Is--iıl 

leıtikten bJr hafta ao~ ~ 
lmoaen in alvariai ":i'j. 
Potu beal ziyarete y 
Kendül gayet iri ve IOll 

ce lmnetli idi. .... 
Atinada bir p. bir~ 

kOflDakta olan bir ata ~· 
clalun hllı llahrbyanlar t/I 

Potta mektepte İk9ll .--

rece tuhaf bir ··~ ramant oldu. Ben .... 
mt. olarak ..ıdll•._,.. 
yatakta yatıyordam. ~ 
T•tıluı •• Clareace'I• ~ 
recir• Pott., ıece,:.; ;ıı' 
yamma ıelmlf " ~ 
-- ateclen ~ ,, 

t.ldıııı - ~ 
.. etmek ........... _,J 

IAr---
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: . iç KABIN SALTANAT! il 1 

Yeniçeriler Kazan Kaldırdılar Ve
Qr Konaklarını Yağmaya Başladılar 

-48-
F •kat paranın yüzUne timdi j D&rt ıene ıarhnda Oçllnctl 1 ederiz. 
~ kim b1tkardı. Bir kere olarak zuhur eden isyanı da Dediler. Hiç 6yle ıey olur 

Yaydan çıkmıı, sürt\ isyan Sadrazamı aıletmek auretile mu? 
' ·. Dediğini mutlaka yap• yatıştırdılar. - hle fimdi t.teriz 1 yoksa ••• 
ktı. Yeniçeriler isyan eder ve itte bu hadisenin ıonu Si-

ı...' Padişahın paruını aldık- dediklerini yapbrırlar da ( Si- pahi iayamna müncer ol~u. 
,. &oııra kim bizden tarafa pahi) ler hiç dururlar mı? - Parayı vermiyen kım? 
' 6ldnğti gUndür.. - Bu ıefer sua bizim 1.. - Defterdar! . . . . 
l>ediı t •-ar aarayın Diye onlar dayandılar. Si- - O halde kelJeıını ıaterükl • 

~. er ve eıcr y · ·ı · d d"kl · ı 
, .... Ydanı ia an ıealeri ile çın- pabl rezaleti yine para yOzUn- enı~e.rı erı.n. e 1 erı 0 uyor 
" Y da hızım nıçın olmasın. 

: den çıkb. Zaten bu ıuursuz, D ft d b'gl ahb 
ı D f dl · l' · n.rn 11 dini · - e er ar ı • r. ~ ...... ıterük .. Doğancının, e - sıp ınsıı. ıu n n • ımam Naıık katlolunur ? yolunda 

ı. ıl.rın kellelerini istcrük hep paradan lbarettı. ---:L ti d 1.ı-- ald 
rııL._ •• (U . 1U1a111a ere e JUDP9 ırlf 
~ Padişaha kada:- kendi- . löf~) tevzıatında uıulea etmedi ve mlltemadiyen ı 
~t y l IY enıçerıler evvel! paralanm ı. Dk 1 rflk r o açarız.. . - ter .• ate •• 
Padiıah, bUtün saray bade- al!°ıılar, ııra Sıpahllere i'el- Naraları Ue kıyametler kop-

'ltrinin, bostancıların, balta- mıttl. Bunlann da bir kıım.ına tu, bu ıırada birikmiş olan 
~il silahlanmalarım emretti. Yerildikten sonra para bitmiıti. halk Ye seyirciler arasından 
'ltlirler takip edilecek ha- Bunun O.zerine: bir aeı ytlkaeldi: 

~tti müzakere ediyorlardı. - Üst tarafını yarın ikmal (Arka11 var) 

\ ~ihayet isyanın ~rtnlmeıi, 
\ Gt bulması için Doğancı 
'\ bnıet Paşanın ve Defterda-

teılimi kararını verdiler. 
"'hrnet Pata, divandan çı
~dı ve cellada verildi. Cel

iayan eden Yeniçerilerin 
~ 6nnnde Doğancının ka· 

Ilı keıti. 

~~di Yeniçeriler, çok na
l~" bir adam olan Defterdar 
~ llludun da kelleıini lıtlyor-
dı. 

'dttka(Defterdarın bu ..... 
~ t hiçbir kuıuru yoktu. Yal
~hunu asilere anlatmak Ye 
~ ttınek güçtt\. Maıum oldutu 
~e o da feda edildi. 

li.. ~•allı (Defterdann ( kellel 
~bi ) de cellidın biaman 
C altında yere yuvarlandı. 
~ Jı•n artık bitmi,, asiler 
~"'klerine nail olduktan bq
\ ellerine fazla olarak para 
~ ıirmit ve kıtlalanna dlSn
-,ltrdi. 

~y tniçeriler il artık isyanın 
\ıc ltıt tatrnıılardı. Fırsat bul-

Ça en ehemmiyetsiz baha
~rle bayrak açıyorlar ve: 
~ İsterük, yahut isteme
\' Nidalarile kah Sadra
~ 1-rın konaklarına hücum 
~Orlar, kih istemedikleri 
'.\ lerin kafasının kesilmesini 
~ ediyorlardı. Üçllncli 

t ise bunlara: 
~ Eyvallah. 
~ 1Yor ve arzularını derhal 
~d· 

'ıyordu. Asker · ıımardıkça 
dı. Başka bir gün: 

~ Çorba içmeyiz 1 
~•nesini tutturdu. Çorba 

tk, iıyan etmek demekti. 

Japon yada 
Tasarruf 

1 
Şimal Kutbunda 

Tetkikat 
Hiikumetin Karan GB- Bunun için Ayn Bir 

rültülere Sebep Oldu Vapur Yapbnldı 

Tokyo, 28 - HnkUmetia 
memur maqlarile amele lcret-
lerlnden yapmak latediğl tuar
raf dddı bir buhran teYHt • 
mlftlr. Ba buhran kol9ca ber
taraf edllemlyecek gibi Prtl
ntlyor. Şfmendlfertn grevhıha 
6n0nel ancak &nayak olanlar
dan ylrmJ d&dGnlln tevkifi lle 
ıeçilebllmiftlr. Dlter taraftan 
hAkfmler bllyllk bir htlmllaiyet 
g6ıtermlf Ye maaılanmn bir 
lmmım kendlllklerlnden terket
miye karar vermftlerdir. Y oba 
Kanwau Eıul h&kimlerln uli
ne ve maqlarının tendllne 
mini ahklmı ihtiva ettljiııden 
bu umuml karardan muaf ft 
mOıtuna kalacaklardır. 

Bir Balon DUftU 
Madrit, 28 - Askeri bir 

balon gazle doldurulurken bir-
denbire direğinden kopmuı ve 
havalanmıya başlamıfbr. Bu 
esnada bolonda acemi bir ça
nıtan baıka kimae yoktu. 
Çawı balonu indirmek için 
ıupaplan biru açacak yerde 
bllsblltUn açmq ve balon ta• 
mamen boıanarak yere d&t
mllttür. Çawı 6lmlltt6r. 

Kırahça 66 Ya,mda 
Londra, 28 (A. A.) - ln

giltere Kırahçaaı 65 yqma 
glrmlfrir. Bu münasebetle her 
tarafta toplar atılmıı ve resmi 
binalar donatılmıtbr. 

Londra, 28 - lımt tetkJkat 
lıomiteainln taniyeıl llzerbıe 
Şatam teıglhlarında lntuına 
bq)anu Challenger Yapura 
puartul pi kızaktan lnc:ll
rilecektir. ( 10,000) mil aeyfr 
1ahuma malik olan bu Yapur 
petrolla ifliyecektir. Challenger 
kutup haYallalnde yapılacak 
d&t ıenellk ilmi tetkikata 
WW. edllmfttlr. Bu tetldkab 
bahriye nenretl lle maat 'Ye 
balıkçılık ne.zareti mO,tereken 
idare edeceklerdir. 

V apanm fnfuına bqlanma
du enel komite hentlı hart
tuı yapılmıt olan fimal aula
nndald balıkp.lık aahalanm 
tetkik etmiştir. Challenger 
Bnllmll&dekl dört ıene zarfında 
lılanda ile Groenland arasın· 
dakt sabayı istikşaf edecektir. 
Vapurun bahriye nezaretine 

menaup bir Eabit kumandaaında 
(70) kifilik mtirettcbata vardır. 

Bir isyan Haberi 
Kap, 28 (A. A.) - Buraya 

plen haberlere g«Sre Porteld
Dı Şarki Afrika mtlatemleke
lhade isyan çıkmıtbr. Bazı me
murlarla muteber yerliler tev
kif edilmiştir. 

isyan eınuında bir memur 
6ldürülmüştür. Sansör va10-
lunduğundan timdilik fazla 
tafsilAt yoktur. 

' 

latanbul ao Mayıs 1931 
- ~panan fiatlar -

NUKUT 
l.terlla 
Dolu Amerika 
ıo Fruk Fr .... 
• u...t ıw,. .. 
IO Praak hlçtka 
IO Drahmi Ywuua 
IO Pralr im,... 
ıo ı.... suı .... 
1 Flori• f elem_. 

2t Ken>11 ÇekoSJ.vak 
1 Şilin Avuahu7a 
1 Rayhfmaıiı A.lmaDya 
ı Zelott Lehi•tan 

2t IAy Romanya 
31 Dlıuır Yuaoıla-.ya 
1 ÇerYOaeç Sovyet 

KAMBİYO 
Loadra 1 lsterlla kuruJ 
NUy. ı Tllrlr. llruı dolar 
Parla ı Türk llruı Frank 
MDaa. 1 • ,, Ll.ret 
Bril.bel 1 ,, • llel~a 
Clnevre 1 • ,, Frank 
Sofya 1 ,, • Leva 
A111ut..Mm l 'f. ,, Florla 
Kadrft 1 T• 1lnsa Puta 
Berlba 1 • ,, llark 
V UfO.. 1 • ,, lelotf 
Bliknf 19 Ley laır\lf 
Raya l Ç9n0anf9 bnf 

1030,-
210,-
1'6,25 

m.-
ıt6,

S4,50 
110,-

50,25 1 
83,00 

124,- -
50,SO 
so,-
22,so 
2s.2s 
7!1,25 
,-

1030-
0,47 2S-

11 ,_ 

902 25 
3S9,-
244,-

65,11 
ı 17,2.S 
1,0,71 

ı,n,-,17 

4,Jf 
7',IO 
ıou-

Halledilen Bilmecemlı 
1 2 a 4 4 6 T 8 9 10 11 

Soldan sala, gııkardan aıalı: 
1 - Yanı (4), ate, çatalı (4) 
2-Sevgiliye hitap(~), aene(3) 
a-Ateılik( 4),Musevi papaıı(3} 
4-lıim (5), bllytik tencere(5) 
ti - Ekmek yapılan (2), 

Ayı (5), nota (2) 
6 - Bir hece (2), Rumca 

efendi (4), ıY (2) 
7 - iplik unlan teY (6), 

bir muharrir (3) 
8 - Himaye eden (4), alev 

pisliği (2) 
9 - Kuru ıoğuk (4), ka

dın ismi (5) 
1 O - Yüz bulmuş (7), hayır(2) 

l 1-Kınnızı(2), yiyecek fey(6) 

BIBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

w J 

UYURKEN ••. 
Vapur _gözden kaybolunca, zur g&rdfl:"Axiz çocuk, kim bilir 

Perihan, nhbm boyunda ağır nekadar yoruldul"Djyc dştıündll. 
ağır yörUdn. Yolcuları tetyl Sigarayı yerden aldı, ıonra, 
edeıı öteki lnaanlar araaında derin ve ıeuiz bir uyku ile 
ıenç bir kadın daha vardı uyuyan kocasına ba.kb. 
Ye atlıyordu. Perihan ona Sessiz mi? Pek değil. Ne
aevpe bakb. K~ndiıinde de catinin dudaklan kıpırdıyordu. 
ailamalc heveıi vardı. Bu Kanşık ıeyler kekeliyor. Neler? 
makul birfey değil. Ayrılık Perihan dinlemek için etildi. 
pek kısa idi: Bir hafta.. Evet, Birdenbire, sapsan keaile
fakat bu ilk ayrılık. MGhen- rek doğruldu. Mühim birkaç 
dis Necati ŞfikrlinUn karısı kelimeden sonra "ban,, , "ben,. 
olduğu on ıekiz aydanberi 
Perihan, onun yanından hiçbır gibi birıeyler duymUftu; ıonra 
~\n ayrılmamıştı. Ya şimdi?. gayet açık olarak şu ismi işitti. 
... N 1-1... "Neriman,.. Ve kocası bu ismi 
Oh, vakıa, ecatinin meı caı iki dafa muhabbetle tekrarladi. 
bir mecburiyetle hemen he-
men her aene İmıire ıitmiye Bu dt. ne demek? Necati 
mecbur olduğunu ve kendi- rtıyaıında bir 1'adın, Perihan 
ılnl de beraber 16tllremiye- olmıyan bir kadın, Neriman 
cetinl biliyordu; fakat birkaç isminde bir kadın görüyor. 
Klln onu hiç göremiyecektir. Necatinin rllyalarını dolduran 
Rendlni betbaht buluyordu, bu kadın kim 1 
fakat çok dejil. Perihan birdenbire titredi. Bu, 

Eve ıeldi. Apartman ona Necatinin ilk karısının ısmi idi. 
bomboı ıarünmilştU. Hizmet- Perihan bu kadmı biç kıs
çlle birçok ıeyler konuştu, kanmamışb. Necatinin onu 
bllhuıa "beyin ıeyahatten dö- biç sc,vmemit olduğunu biliyor-
•Dttıne ait,, emirler verJI. du. Mazi yoktu. 

Alqam Osttı, ailelerden bJ- Nekadar y111ulmıf. Bak, işte, 
rine yemiye da'fetliydi. Kocası Necatinin rüyalarında hep o, ilk 
canı ııkılınuın diye, kendis~ kradın, ilk göz ağrısı, Neriman! 
olmadıtı vakit, Pcrihanın İs· Birdenbire okad., r ani bir 
tediji davete gitmesine izin öfkeye tutuldu ki, Necatiyi 
Yermifti. Vakit gelince istek- ıarsmak, uyandırmak, yüzüne 
m bir tuvaiet y .. ptı. GUze!- haykırmak, saçlarını koparmak 
leımek neye yarar? Fakat .za· iıtedi; fakat tabii yapmadı. 
rlf olmak hevesini yenemedi 
'Y• ahenktar bir tuvaletle yeni bazı şeyler duymak için 

kt üstüne eğildi. Kocası arbk apartmandan çı ı. kl d 
Yer.tekle ıenç bir adam tayı amıyor u. 

ylne kur yapmifb. Bir buçuk Perihanın aklına hep o genç 
unedenberl bu genç, Periha- geldi, kendisine kur yapan 
na kWJ'fı duyduklarını ima ile genç. İntikam duyğuları şiddct
ı&ylllyordo. Genç kadın onu leniyordu. Nacatinin eski ka
daima tebessilmle dinledi, nsı ile bulUJmadığı ne malüm
fakat Deri gitmesine mnaaade du? O halde .• 
etmedi. Onun Necatisi Tard; Perihan okadar ant bir hare
ye bqka hJç kimseye ihtiyacı ketle doğruldu ki Necati uyandu 
yoktu. - Çok yorulmuıum. dedi, 

Necati Şükrll bir hafta aonrs aıaı.ur gör beni, dalıvermişim. 
muayyen günde, geleli. Perih411, Perihan kendini tutamadı : 
usun 'fe tehlikeli bir ıeyahat- - Hem de gUı.el rüyalar 
ten d&aliyormUf gibi, onu taş- gördün dcği! mi ? ilk kannla 
lan bir ıevinçle karşıladı. beraberdin. Evet, evet, onu 

Son derece keyifli bir ye- hAla seviyorsJn, o kadar ki 
mek yediler. Sonra bitişik rllyalarmda hep onu görüyor
odaya geçtiler. Perihan bir ıun, batta temin onun ismini 
koltuğa oturdu ve Necati ken- aayıkladın. 
dini bir ıedire atarak uzandı. Necati dehfete düşınüf 
lkiıi de birer aigara yaktılar. gibiydi: 

- Ah, dedi Necati, hiçbir - Onun ismini mi ıayıkla-
1er lnaanın evi gibi olmuyor. dım 'i Sen çıldırmıııın. Ben ... 

- Sorma, ıorma... Bak ben - Sen onun lımini ıayıkla-
1ana, ıen yokken na11l vakit dın. Hem de ne muhabbetle ı 
reçirdiğimf anlatayım. Neriman, Neriman, dedin. 

Perihan söylimiye başladı. Necati hafifçe titredi: 
Fakat bir mllddet sonra du- - Neriman mı dedim? Dur 
raklamıya mecbur oldu. Neca- efendim, tellş etme ... bir kere 
tinin ıallanan elindeki ıigara şunu bil ki benim "ski karımı 
yere dllımilftU. Necati uyuyordu. hiç kimse "Neriman,, diya ça-

Sazlerini dinliyen kocasının ğırmnz. Onun iki adı vardır; 
böyle uyuyuvermesine evvela Nini ve Neriman. Ben ona 
Çok Raşan, sonra da biraz kı- "Ni'li,, dediğim için herkes 

y "N. . d .. S 
ıan Perihan, nihayet onu ma "l' n erdı. or, ıoruştur, 

- öğr ! n. Ve ben ondan başka .. 
~~============================================================== Ha ... Dur, dur, hatırladım tim-
~llcamız : No. 42 - HAia Bursada. Sonba- erkek iatediği gibi ya91yor; Nermin bu sözleri duyunca di ... Bundan Uç ıene evvel 

IUCAKTAn KUCAÖI 
SERVER BEDi 

~'direnin ıöderi Nermini J okuduğu açıkça bazı romanla
~~ "ce dUşUndllrmüştü. O nn sahnelerini bu Alemlerde 
~: hu fikirlerin kendisinde ıörür gibi olmuı ve o zaman
~-~ tnUpbem, bazan da vazıh lar pek te inanmadığı bu hikA
~t ~Yandığını zaman zaman yelerin hakikatle yakınlığına 
t~' h1tti. Eğlence Alemlerin- oldukça ıaşmıştı. 
~t a.llerden, kıyafetlerden, Atıf Bey kendiıine karşı· 

\~ ~ Çalman sözlerden, kil- muhabbetli ve fedakir olmak
\~4-8a ve koridor dediko- tan geri kalmıyordu. Nadirenin 
\~ dan, hatta bazı bakış- nasihatini habrlıyarak, Nermin 

, ~e kahkahalardan Ner- bazı ihtiyaçlar ve masraflar 
~\ ~alan canlı ve karııık gösterdi, yeniden paralar aldı 

"'- .•direye bak verdire- 'Ye bankaya verdi. Arada bir 
1 ~ hiyetto idi. birçok de· Abf Beye ıoruyordu: 

"1ıabı, mektepte iken - ôtekinden ne haber? 

harda latanbula gelecekmiş. karı koca biribirinden uzun hayretle bağırdı : ilk kanrula lzmire gitmiştik. 
Hemıire mektupta öyle yazıyor. derin heaap eormuyor; güle - Hangi eczacı? Ben orada hastalan1IU1tım. 

Nermin daha fazla ıormuyor oynıya vakit geçiriyorlar. Her- - l~te, canım, şu karşıki. Huami bir hastanede yattım. 
Ye mektupları glSrmek iatemi- kea keyfinde, eğlentialnde. Eald Nermin bir kahkaha attı ve Bugllnldi gibi her tarafım ke-

Jordu. sevdalar, ayılıp bayılmalar, o ftbıUn akıamı, aspirin almak siliyordu. 
b h 1 d kk · d' Neriman iıminde bir basta • Hüsniye H. da Nermindeki kıskançlıklar kalmadı. Ben a aneıi e ü Ana gır ı, çı-

farkları sezmiye başladı. Şu öyle kaba sofu değilim doğ- karken sordu: bakıcı bana hizmet etti. Belki 
birkaç aylık yaz ıefası içinde, rusu. PekAli da yapıyorlar. - Sizin bir kızınız •ar mı? de bu yorğunlukla onu habr-

E b ld ladım. laza bir serbestlik, bir cerbeze, Biz namus diye, haram diye, ezacı oz·ı u: 
E d d. S - Genç mi idi? bir kırılıp dökülüş, yeni bir ıevap diye kendimizi yedik te - vet:. e ı. onra: 
N. · d ? d" - Aman canım, bıyıklı, 

eda gelmişti. Belki de günetin ne pldu sanki? Gençliğimiz - ıçın ıor. ll!'m - ıye kakavan. çirkin bir dudu .. 
aıcaklığile bu tomurcuk açıl- haram oldu ' giizelliğimi:ı hayretle Nermının yuzlinc Necati gölüyordu. İçi rahat 
mış, tam bir çiçek ofmıya piç oldu gitti. A.. Neye lize- . baktı. · · · eden Perihan da gülmiye başladı. 
ba•lamışh. . k d' . ali h'? Oh P k ' - Hıç, dedı Nermın, merak F k N k J 

y y~ l en ımı v a ı Bak.. e ettim, siz de bir kere bana: a at ecati, f!n i içinden, 
Artık Nermin Hüsniye H. la guze de yapıyorlar. , fU .. Abf B · · · · ? d' 6ç ıene evvel fzmirde rastla-

konu<11urken ıinirlenmiyordu . karşıki eczacının kızı, geceleri, eyın ndesısın?ız M" ıye dı k k d f " k. · h b . 1 d . ıonnamış mıy ıııız erak, ğı ha i t Neriman an a 
Hatta onun bütün g:ırip ımsemn a erı 0 ma an evın hep merak. talep ediyordu. Bu Neriman 

imalarını dikkatle dinliyordu. alt k.atına. zampara alıyormuf, Eczacının ne hale geldiğini onun birınci ve ikinci karısmdan 
Bir gün Hüsniye H. ona üstehk bır de gebe kalmıf. a6rmiye vakit bulmadan hızla da çok daha sevimli ve &üzeldi. 

dedi ki : ~bası hjç aldırış etmiyormuş, dnkkAndan çıktı. Belki de Necati, bu son İzmir seya-
- Ah, vallahi, şimdiki ze- Ne hah vana aönlln ı. di- adama YIZtelmittl. batinde de onunla geçirdii~ 

ma11eye bayıhyorum. Kadıa yormuf. (Arkaaa var) receyi kolayca unutamazdı. 

- ' 



Kuruşa, daha fazlasına para vermek 
~ünahtır 

Yarı yarıya daha ucuz ve ._daha 
mües ir yerli malı olan FAYDA'yı 
istimal ediniz. Sinek, ~ivri ·inek, 
tahtakuru u, pire, güve ve air 
haşeratı yumurtalarile aniyen mnhv 
ve itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün dcvairi devlet 
ve müe e"'atı milliye ve ecnebiye 
FAYDA istimal eder. Kutu u 50 bü
yük 75 bir kiloluk 125 kuru tur. Ha
san <'TZfl clPpo-.u. Toptancılara tf'nzilat. 

Sü - D V'i 
dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklardır. Her 
ecune ve ecza depolarile tuhafiye mağazalarında arayınız. 

e A 

ffr~ADiUM~' HA _IKI 
\fLs ,S2 çeu~} ADIUM 
EMSALSiZ . 

TIRAŞ 

BIÇAGI 
Halis İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mik
roskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede 
metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe 

kafidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

Deniz 
.Talip 

Hekimliğine 
Olanlara 

Deniz Müsteşarlığından: 
Sivil hekimlerden hizmeti askiyelerini ifa ile terhiı edilmi~ 

~!anlar, muvazzaf sınıfa naklonulacaklardır. Talip olanların 
şeraiti görmek üzere müracaatları. 

• Tabiatin ıncısı 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıktır 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kurut. 

Yemekler: Tabidot ( Sabah, öğle ve akıam dahi• ) 

225-450 kuruı. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruıtur. 

V Pur U •• cretleri: 1 !n~ mevki - 30 k"ruı. a 2 ıncı mevki - 20 kuru,. 

H türlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar MUdUrlUğUne 
er veya 

iSTANBULd .. r ·yrisefain Umum MüdijrlUk kalemine müracaat 
Telefon Bey. 1145 

.30N POSTA 

Bütün dünyada 

SENEVİ 
3,500,000 çift 

Satılmakta dar. 
BRITIŞ LASTİK 

Türkiye' de 
50 senedenberi 
satılmakta olup 
herkesin takdi
ri~i kazanmıştır. 

AYAKKAPLARI 
Piyasada Mevcut Ayakkaplarımn En Sağlamıdır. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal • Şeh~adebaşı No. 120 

Ali Rıza • Kalpakçıı;:ş~N~~;;; 
B 1 k A Hacıköçek a 1 Çlyan QOP - caıniiNo.13 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lıkender Boğazı No. 14 

G 'k B "' Sultanha• Urpl yan, 0Q0S • mamNo. 1~ 

Hacı Halil Zade Mehmet Arıf 
Mahınutpa,a No. 98 

lbrahim Ağa Zade EYUp 
Mustafa _ liüyük lunacıyan Hnn 

altında No. 8 

Mehmet Nuri - oıvanyoı~3 _N;5 
Mustafa SelAmi - Yenıc~ı;~:s 
Papazyan,Mihran-~:~f,~t_P~~; 
Tavciyan, Karnik- Kaıp~o~·1:; 
TertsakyanMelkon-"!~hN::r~; 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbul emraı:ı zühr.-vlye dispanseri 

bat hekimi 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karşısında No. 11 

ZA Yl - 335 senesinde Ka
bataş lisesinden aldığım nakil, 
ilmü haberini zayettim. Hükmü 
yoktur. 

Kabataş lisesi talebesinden 
00 HASAN EKREM 

§ Muhassesah zatiye muha
&ip me;;'ullüğünde ve Emniyet 

Sandığında olan tatbik imza 

ve mührümü zayettim. Yenisini 
hakkettireceğimden bugündeh 

itibaren hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Ü•küdarda Selimiyede Şe,.ifkuyu 
aokağında (29) numaralı hanede 
ZEKERİYA bin MEHMET 

İstanbul mahkemei asliye be-

Türk Anonim lastik şirketi-
Meydanc•k No. 38 

Vertanesyan ve Horasan-
ciyan - Kavaflar Balat 

Vitali Benşussan ve seriki-
St>petçı Han 

Zeki Rıza. cMıııi s::J~e~~'N~,~~ 
Beyoğlu ve Galata ciheti 
Azizof Sarı· - Bü>:ilkdere cad· 

' , dcsı No. 69 - 71 

lsmail Hakkı - !;:ıç01~0• c~ö 
Kepeldiyan l{arlo -Te:;~~(~~~: 

rım No. 6~3 

Marinos - Tünel sokak No. 2 

Papazyan Artin • vo~:~~:.!~2 
Beşiktaş ciheti 

Kırassas Leonides - KJ~.iç~ 
Yusuf 

TUl 
ı ıOUCtif'i·Mım 

MOUS' IOlJi~ 
(~~RIJ\ Pc,,Aı~~ 

l'\ıll s f o uft l'10 f " 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik - P•N!:'~!~ 
T eteosyan, Artin - P•~:~y~!ö 
Yaz1eıyan, Bedros- P•N::~l~ 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - f6ı;1'':bıefıu_ ~Ö9 
Hasan Nazif Bin Ali -

HAklmlyeti Milllye No. 80 

Suat Nazmi - Çarşıboyo No. 161 

Biiyükada 
Mehmet Hasan-BahkSe0.~·~:.a~i 

Yeniköy 
Simonides,Simon-~:.~a~·o.c;~· 

Sarıyer 
Yervant Agop 

Kanaat . 
Kütüphanesı ft 

TALİM ve TERBiYEDE 
REHBER 

Sual ve Çevaplı 

NEFERİN KİTABI 
Yazan: Lutfulluh 

Bliylik Erk~ı Harbiye 
Reisliğinin takdirine 

mazhar olmuıtur. 
Bütün zabit:° küçükıa -
bit ve kamplara devadl 
eden mektep talebeai için 

mühim bir rehberdir. 
Aıkerliğin eııaı billfllerlnl 

~ cık bir ifade ile hnllaa edet 

• Fiatı 30 kuru,ıur lll 

Seyrisef ain 
Mekez acentesi: Galatll köprD 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Si;~ 
kecl Mühürdar zade hanı 227 

PİRE - ISKENDERIY 
(EGE) vapuru 2 Hazirarı 

SAL 1 10 da Galat.adaP 
. . ye Izmire, Pare 

uğrıynrak cumartesi sabahı 
İsi en leriyeye varacaktır: . ~ lskenderiyeden pazarte 
15 te kalkacak çarşaınb11 

( P 1 R E ) ye de uğrıyarak 
perşembe gelecektir. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Ayvahk - lzmir Postası 

SA DET. 
vapuru PazarteSt 

17 de Sirkeciden hareketi~ 
Gelibolu , Çanakkale, Ayval~, 
ve lzmire azimet ve Çaoa t 

kaleye ugrayarak a"de 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da "'e' 

rilir. Adres: Yemişte ~avilı3~~ 
biraderler. Telefon: lst. ~ 

~ t::: ~::~i~=i~:i~t:;:.;:~:~- ____ D_O_K_T_ORaj 

va~ ağa mahallesinde Kantarcı Nazım Şak_ ir. 
sokağında 8 No. lı hanede 

Ef d. l h B A d l ·ştır· oturan Kosti en ı a ey ine ey vrupa an~ 
ikame eylediği davadan do-

layı ilAnen tebligat icrasına Kiralık yalı 
rağmen 23-5-93 t tarihli celsei rl' 
muhakemede ııpatı vlicut et- Y cniköy ile istasyon :eP 
memiş ve davayı vakıa hüküm r------------------------'"\ sında Nuri Pa:;a yalısı kı• 

derecesine gelmiş ve emri muha- kiralıktır. / 

karnenin 4-7-931 tarihine müsa EMLA" K VE EYTAM BAN KASI 
dif cumartesi günü saat 14 de 
tayin kılınmış olduğundan bukul 
uauHi muhakemeleri kanununun 
406 ıncı maddesi mucibince 
işbu gayap kararının tarihi ilanda, 
itibaren bir ay zarfında itiraı 

etmek hakkına malik bulun· 
duğuudan müddeti mezkure 

zarfında ve tarifatı kanuniye 
dairesinde itiraz etmesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere ilan olunur. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
miltehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hllaliabmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 
ihtiyat akçeleri : 1.050.000 Türk Lirası 

edilmekte • 
Gerek ınşa olan 

Ve gerek mevcut emlak Uzerlne 

en müsait ve mutedil şeraitle 

ve uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
VADELi ve V ADESIZ mevduat kubul, ve müsait §er.ait ile 

HESA BJ CARI ve TASARRUF sandığı hesapları açar. 

İstanbul Şubesi : Bahçekapı 
Telefon : 24480 

SON POSTA 
••• o1 

Halll g• \'evmt, Sıyaal, Havadiı •• - .... ,. 
ldue ı latanbul, NUTuosdl 

Şeref ıokatı 3S • Jl -Telefonı latanbul • 2!>20) 

Poltn kutuauı lıtanbul - 741 os1/. 
Telıraf : lataııbul SON p 

ABONE FlA 'fi 
EC~ 

TORKIYR - 0 ıır. 
210 

1400 kr. 1 S••• 1400 ,, 
760 " 6 A1 SOil ,, 
400 • • ,, sOO • 

Uo • 1 ,, -

Oel.-aevrak ııorl vertlıJ10~11L11 1.,. 
lltıalardaa meaull1•• • 

. Sall"' 
M .. 'ul Mndürı Sabrı 


